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التعقيقمقدمة

أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

شهدوله،هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئات

ورسوله.عبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهلاإلهلاأن

]آل(قسلمونوأنتمإلاتمونولالقاته-حقالئهاتقوا.امنوالذيئ>جمأيها

.[201:عمران

منهماولذئنهازوجهاوحىؤ!ؤتفممىمىحاق!الذىرئبهملماتقوأالتاس>يايها

دنساء:]<رقيباعدييهمكاناللهإنلارحامجوابه-لون!س!الذىاللهوائقوودسابررجالاكثيرا

1].

ويغفراغملكؤلكتميصلخسديداقولاوقولواالنهاتقواءامنوالذين!كايها

71[.]الأحزاب:<عظيمافوزافازفقدورشوله-اللهيطعومنذلؤلبهتملكئم

بعد..أما

وشرع!ول،محمدهديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفإن

فيضلالةوكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،الأمور

.(1النار)

293(/1)أحمدأخرجهمسعود،ابنحديثمنوردتوقد،الحاجةخطبةهذه(1)

85()3/والنسائي(5011ح404)3/والترمذي2(181ح238)2/داودوابو

من868(867،ح21-11)3/مسلموأخرجه(،2918ح1/906)ماجهوابن

مستقلة.برسالةالالبانيالعلامةأفردهاوقدمختصرا.عباسبن1وجابرحديثي



وهي،المعلمييحيىبنالرحمنعبدللعلامةالعبادةرسالةهذه

العبادةمعنىتحديدوهو،اجلهمنأئفتالذيالغرضلجلالةالقدرعظيمة

مشركالغيرهمنهاشيءوجاعلموخدا،مسلماوحدهللهصارفهايكونالتي

،!رسولهوسنةاللهكتابيستقرئأنالمؤلفمنذلكاقتضىوقدمنددا،

وغيرها.لتاريخوواللغةلحديثواالتفسيروكتب

تحريرابحثهاالتيالمسائلوحررجما،علماالمؤلففيهاجمعوقد

بالغا.

البحثأدواتوحاز،والسنةالكتابفيفهماأوتيممنلمعلميو

ويشهد،لوائهقائدألفيتهبفروعهالتوحيدعلمشطريممتفان،والتحقيق

العقيدةيسرأوالعجائزو"دينالعقائد"تصحيحلىإ"القائدكتابهذلكعلى

التوحيدمعنىوتحقيقوالالهالعبادةمعنىعنالاشتباهو"رفع"،الاسلامية

هنا،لهأقدمالذيوهو"،"العبادةبكتابمشهوروهو،"بادلهوالشرك

.كثيرةورسائل،"التأويلو"القبور"عمارةو"

ومرصع،رايتهحاملفهو،ودرايتهروايتهلحديثاعلوملىإنظرتوان

و"الاستبصار،الواحد"وخبروالتعديللجرحاأحكام"رسالةكتبوقد،جواهره

الرجال"علمرسالةوحرِر،"الضعيفلحديثباالعملو"،الاخبار"نقدفي

الزللمن(السنةعلى)أضواءكتابفيلماالكاشفة"الانوارلفو،"هميتهو

كتابهوصنف.مجيدادفاعاالنبويةالسنةعنفيهفدافع،"لمجازفةو]والتضليل

.الافاقشهرتهطبقتالذيالاباطيل"منالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل"البديع

،الرازيحاتمبيألابن"والتعديللجرحاو"،للبخاريالكبير(""التاريخوحقق

ماكولا.لابن"اجممالو"،نيللسمعا"و"الانساب



أهلمنبانهالالبانيالدينناصرمحمدالشيخوصفهأنغروفلا

(.الحديثعلم)يعني)1(الشريفالعلمهذافيالتحقيق

فيسواء،شائكةفقهيةمسائلمندرسهفيماالفقهيةملكتهوظهرت

نحوفيالمواريثورسالةالرباكرسالة،المفردةبحوثهأو،التنكيلكتابه

متفرقة.مسائلفيكثيرةفتاوىلىإإضافة،فقهيةرسالةثلاثين

أفردهاواياتلسورتفسيرهفيبرزتالتفسيرفيجيدةجهودوله

وتفسيره،البقرةلسورةوتفسيره،تحةوالفاللبسملةتفسيرهمثلبالتفسير،

مستقلبتاليفبعضهافردوالسور،منكثيرفيمتفرقةوايات،الفيللسورة

ولنند>:لىتعاقولهوتفسيراقؤلهم<،اليتمعاتو>ر:لىتعاقولهتفسير:مثل

.(جسداكزسعه-فىوألقيناسيمقفتنا

عنالتعبيرلهاللهسهلناصيتها،ومالكبجدتهاابنفهوالعربيةوأما

وسلامة،وجمالهاللفظجزالةبينجمجبأسلوبيريدهاالتينيالمعا

.اللغاتومنشأالبلاغةفيوبحوثالنحو،فيكتبوله،ووضوحهالمعنى

بنمنصورالأخفكتب،العلامطلبةمنعددالعلميةحياتهدرسوقد

بالمدينةالإسلاميةلجامعةاإلىمقدمةماجستيررسالةالسماريالعزيزعبد

ورجالها"السنةفيوجهودهالمعلميالرحمنعبد"الشيخبعنوانالنبوية

هـ.1841عاموطبعت

إلىمقدمةماجستيررسالةبيهمحمديحيىعليبنأحمدالأخوأعد

السلف"عقيدةتقريرفيوجهودهالمعلمي"منهجبعنواننفسهاالجامعة

هـ.25/74161/فيونوقشت

(.)التعليقالقديمةالطبعة-1/438التنكيل(1)
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الرحمن"عبد:بعنوانماجستيررسالةليباخالدبنتهدىوكتبت

فيالاسلاميةالدراساتقسملىإمقدمةوهي"السنةفيوجهودهالمعلمي

المكرمة.بمكةللبناتالتربيةكلية

)الامامسماها:بترجمةالاسديغانمبنأحمدالاخفردهو

واثاره(5حياتهاليمانيالمعلمييحمىبنالرحمنعبد

للشيخ.حافلةترجمةالموسوعةهذهمقدمةوفي

فيمنهافاستفدت،كتاباتهليإوحئب،العالمهذاليإاللهحس!وقد

إلاكتبهمنندءتحقيقفيأفكرولم،قرنربعنحومنذ،وبحوثيدروسي

قريباه

واسمها("،"العبادةرسالةلهاالعلمأهلانتظارطالالتيالكتبومن

التوحيدمعنىوتحقيق،والالهالعبادةمعنىعنالاشتباهرفع"الكامل

".باللهوالشرك

لكنني،المؤلفأرادهمالىإتكونماأقربللناسخراجهافأحببت

وفضلهبمنهاللهفيسر،الكتابفيالموجودالكبيرالنقصبعائقاصطدمت

طبعتنا.عنالحديثعنداللهبإذنذلكوسأشرح،النقصمعظمتكميل

وبيان،العبادةبرسالةالتعريفتضمنتبدراسةللرسالةمهدتوقد

النسخ.ووصف،التحقيقمنهج

****



العبادةبرسالةالتعريف

:الكتابعنوانأولا:*

وتحقيقوالالهالعبادةمعنىعنالاشتباه"رفعكاملا:الكتاباسم

".بادلهوالشركالتوحيدمعنى

.()1"البدعةحقيقة"رسالةمقدمةفيالمؤلفذكرهكذا

استعمالا.اكثروهو)2(،"العبادةرسالة"لىإأحيانايختصرهوقد

الله:رحمهالمعلميالىالكتابنسبةتحقيقثانيا:*

ذلك:منللمعلمي،الكتابهذانسبةثبوتتؤكدأمورثمة

منوالمخطوطةالمطبوعةالمعلميكتبمنكتابيخلوقلماأنه-1

عليها.والاحالة،هذهرسالتهلىإالاشارة

منكتاب"هو:العبادةرسالةعنفيهقال")3(،التنكيل"كتابهذلكفمن

لتحقيقوغيرها؛والسيرةالسنةودلائلالقرانيةالاياتفيهاستقرأت،تأليفي

"!لغيرهعبادةهومماللهعبادةهوماتحقيقثم،العبادةهيما

87.ص،العقيدةرسائلمجموعضمن(1)

وانظر:،مراتاربعالعبادةرسالةعلىفيهاأحال1-80113صالسابقالمصدر2()

فقد،العبادةرسالةعلىلإحالةمنفيهاأكثرفقد"،الفاتحةسورة"تفسيررسالة

هالعبادةرسالةلىاإحالاتستمنها-0929صفيوجدت

أيضا.السابقةلحاشيةا:وانظر،الموسوعةهذهضمن-2435/التنكيل)3(



الشيخبكتبأنسلهومن.المعلميبخطمنهكثيرالكتاب2-

هذهوتسلسلالعهد،قربمع،الشيخخمافييرتابلاالمخطوطة

.الثقاتبطريقالمعلومة

ذلك.علىدالةالكتابومسودات

له)1(.ترجممنجللهذكرهوقد3-

فيالمعارفدائرةفيمحاضراتهإحدىفيالمؤلفوذكره-4

التيوالطريقةالكتابذلكجمععلىلهالباعثفيهاولخصحيدراباد)2(،

سلكها.

العملحكمفيمستقلةرسالةلهأنلىإالكتابهذافيأشاروقد5-

)3(.الضعيفلحديثبا

وهماالهند،وفياليمنفيشاهدهاأمورلىإإشاراتالرسالةفي6-

)4(.حياتهأكثرفيهماقضىاللذانالبلدان

:العبادةلكتابهلمعلمياتاليفتاريخثالثا:كه!

عليهبتقدمهيؤذنمما،التنكيلكتابهفيالكتابهذالىإالمؤلفأشار

ماذلكويؤكدالهند،فيللتنكيلتاليفهأثناءالمعلميكانوقد،لهمقارنتهأو

الطليعة:عنيتحدثوهوقولهمنالمعلميعنبيلااللهعبدزكريانقله

له.3243/والاعلام،الزركليالدينخيرمقال1/542العربمجلة:مثلاانظر(1)

المكي.لحرمامكتبةفي0394برقمصورمسوداتدفترفيكما)2(

.942صانظر)3(

الهند.لذكر683-264684،و،اليمنلذكر256،752239،صانظر4()
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فيوقفتثم...(")1(.عليهللاطلاعالكتابإليهالهندمنأرسلتلما"فاني

أعدهامحاضرةمسودةعلى0394العامبالرقمالشيخمسوداتإحدى

العثمانيةالمعارفدائرةتعقدهالذيالعلميالمؤتمرفيلالقائهاالمؤلف

وكنت"كان:المحاضرةبدايةفيقالسنة،كلالهندفيحيدرابادفي

الاسلامفيوالعبادةالالهمعنىتحقيقفيكتاببجمعمدةمنذمشغولا

قولجهيزةفقطعت".مسامعكمعلىملخصهأعرضفصلامنهفاقتطعت

الدكنحيدرابادفيلشيخوكانالكتابتأليفأنبذلكوثبت،خطيبكل

عاممنالقعدةذيثانيأوأولالهندمنخروجهكانوقدالهند؛من

يزللمالمؤلفنإلا؛التأريخهذاقبلالكتابتأليففيكونهـ)2(،1371

مبيضةذلكعلىتدلكما،منهويحذفإليهويضيفكتابهفيالنظريعيد

تلاها.وماالاولىالكتاب

العلمية:وقيمتهالكتابأهميةرابعا:*

ألا،الدينبأصليتعلقمهماأمرايعالجكونهفيالكتابأهميةتكمن

كلمةمعنىفهميتوقففهمهماعلىاللتين،والالهالعبادةكلمتيتفسيروهو

اشتباهالكلمتينفيوقعوقد،وقاعدتهالاسلامأساسهيالتيالتوحيد

ذكرهالاسبابالاشتباههذادفععنالمتأخرينالعلماءأكثروغفلعريض

")4(.عنهغفلماتحقيقفيهوإنما"والشان)3(،المؤلف

.2456/وخلاناساتذةمنوالاعيانالفضلاءترجمةفيلحساناهرلجواانظر:(1)

472(.1رقم)المخطوطلجزيرةإلىرحلتهعنحديثهفيكما)2(

.701ص([تحةالفاسورة"تفسيررسالةانظر:)3(

8015ص"تحةالفاسورةتفسير"رسالةانظر:(4)
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المعلمي،الاماممؤلفهمكانةمنفتتضحالعلميةالكتابقيمةوأما

الامرهذامثلغمارخوضفيمنهابدلاالتيالفنونمختلفمنوتضلعه

العظيم.

وقد،الكتابهذافيالجليوالتدقيقالعلميالتحقيقمنأبداهمماثم

لتحقيقوغيرهاوالسيرةالسنةودلائلالقرانيةالاياتفيه"استقرأت:عنهقال

")1(.لغيرهعبادةهومماللهعبادةهوماتحقيقثم،العبادةهيما

بل)2(،غيرهمعنفصلاالأئمةمنلأحدزمامهيسلملمكونهمنثم

هذافيلأحدمقلدغيرالأدلةعينمنمسائلهيستقينفسهعنقالكما

الامره

منهاتفرقوماشتاتهايجمعبل،الجهابذةأقواليغفللاكونهمعهذا

هومامنهاالدرر،منجملةأقوالهممنفاستخرج،العظيمالامرهذافي

فيخبايا"ولكنهاقطعا،لهمستلزمهوماومنها،إليهتوصلفيماصريح

نغروفلاواسعاطلاعذووالمعلمي")3(.الفلواتفيوشذراتالزوايا

.المحيطاتبطونمنالخفياتباللالئيأتي

فيفريد،تحقيقاتهفيقيم،مسائلهفيمهمالكتابنذكرناممافتبين

والمدارسة.والمطالعةبالنشرحري،بابه

2.435/التنكيل)1(

.ب42العبادةكتابمن)س(نسخةانظر2()

.701ص"تحةالفاسورة"تفسيررسالةانظر:)3(
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فيه:لمصنفاومنهجالكتابموضوعخامشا:*

عنالاشتباهرفع"هوإذ؛عنوانهعليهالدلالةقيفيكفيناموضوعهأماأ-

".باللهوالشركالتوحيدمعنىوتحقيق،والالهالعبادةمعنى

رسالةموضوعلىإللتهديكتابهسطورتتبعلىإالمؤلفيحوجناولم

كتبه،منغيرهوقي،نفسهالكتابفي،مناسباتعدةفيبهصرحبل،العبادة

فمنها:،ذلكمنشيئاننقلانإلايسعناولا

البحثهوالرسالةهذهموضوعأنواعلم")1(:العبادةرسالةفيقوله

التي[اللهإلاإلهلا:]يعنيالطيبةالكلمةبهذهووزنهالتوحيد،حقيقةعن

للتوحيدهيمنافيةفيها،المختلفالامورشأنليتضحلهعلماالشرعجعلها

بحقيقةجاهلايكوناللهإلاإلهلابمعنىلجاهلاأنوالغالبلا؟أم

نويشعر،لاوهومشركايكونأنعليهيخشىكذلككانومنالتوحيد،

المسلمينمنغيرهيرمينأو،يدريلاوهوفيقبلهالشركلهيعرض

شديد".خطرالامرينوكلا،بينةبغيربالشرك

تحقيقفيمطولةرسالةجمعت"قد)2(:الشفاعةرسالةفيوقوله

عبادةفوجدت،لغيرهأووجلعزللهتكونأنمنأعم:أي،المطلقةالعبادة

تتحددلمماالعبادةتحديديمكنلابحيثالشفاعةمسألةتشابكغيره

بها".يتعلقوماالشفاعة

)1(.نسخةمن22ص)1(

.103ص،العقيدةرسائلمجموعضمن)2(
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رسالةجمعت"والقواعد:الاصولمنالفوائدنخبخطبةفيوقوله

الاالتوحيدكلمةمعنىبذلكلينكشفالالهومعنىالعبادةمعنىتحقيقفي

ليسممابهوشركالىتعااللهلغيروعبادةتأليهايكونماويتضح(اللهإلاإله

.()1"ذلكفيالنظراستيفاءوحاولت،كذلك

عليه.يدورالذيومحوره،ليجماالاالكتابموضوعهذا

والبيانبالشرحتناولهاالتيالتفصيليةالكتابموضوعاتأتركألارىو

2(:ملخصا)فأقولحجابها،كاشفةعليها،دالةنبذاالقارئإعطاءدون

،الموضوعهذافيالكتابةعلىلهالباعثببيانرسالتهالمؤلفبدأ*

الاعتدادشرائطوفيه،اللهإلاإلهلابمعنىالعلمتحتم"بعنونهباباعقدثم

شرط:الشروطتلكأعظمومن،اللهإلاإلهلاشروطأهمفيهبثنبقولها"

وأنينقضها.فيمايقعأنعليهيؤمنلامعناهايعرفلامنإذبمعناها؛العلم

والرضا.والتسليموالتصديقالاعترافسبيلعلىقولهايكون

نأحياتهمدةالشاهدالتزامشرط:الاطلاقعلىالشروطتلكهثمو

رسولنابهاللهأرسلمابقبولإعلانالشهادةلانشيئا؛بهيشركولااللهيعبد

الامرذلكوأول،والنهيللأمرو]لانقياداخبارهتصديقمن!م!ومحمدا

لىتعاقال،الرسلسائربهأرسلتبماأسوةالشركواجتنابوحدهاللهبعبادة

اللهإلالغجدوبئمبهزالأبينناسولىء!كدةتعالو(إلىالكئابيااهل>قل:لنبيه

64[.:عمران]ال(للةونمنأرلبابابه-شئاولايعخذبعفحنابعضاولالنثئرك

لفاتحة.والبسملةبرسالةملحقةصفحة(1)

.الموضوعاتبفهرسفليستعنساسردهماصفحاتمنالتوثقارادومن)2(

14



حتماًالابدهلاكالشركأنفي"باببعنونهثانياباباالشيخعقدثم*

الامربهذايتهاونأنللمسلمينبغيلاأنهفيهبينكفر"المسلمتكفيرنو

المسألتين:بهاتينالمتعلقةوالأحاديثالاياتوردو،الدينأصللانه

وضحو،بينةغيرمنبالشركالمسلمرميوقضية،الشركخطورةمسألة

باءفقدكاقريالأخيهقال"من:!م!مقولهالأخيرةالمسألةعلىالسنةمندليل

قالمنإيمانحالبيانباب:سماهباباالبخاريلهوعقداحدهما("،بها

كافر.يا:المسلملأخيه

تقديمها:ينبغيأصولفيثالثاباباالمؤلفعقدثم*

خلقاللهأنفيهبين،كريمةعزيزةشريفةالحقحجج:الاولالاصل

ينالونلالكنهم؛العملمنومكنهم،للكمالقابلينوحلقهم،لعبادتهالخلق

لازمومنالابتلاء،وهو،ومشقةعناءبمقاساةإلاالعاليةوالدرجاتلجنةا

وبعضهملجنةابعضهماستحقاقالاختلافلازمومن،الاختلافالابتلاء

عناءمنالهادونيكونأنبدولا،العبادةجملةمنالحقحججوطلبالنار.

ومشقة.

.والشبهاتلحججا:الثانيالاصل

وموانعفيها،الخيانةعلىبواعثتعتورهاالعلميةالحججأنفيهبين

لتشبثووضعفا،قوةيتفاوتالذيالهوىذلكساسوفيها،الخيانةمن

بينالفضيحةمنلخوفاوهو؛الدنيويالمانعويعارضها.الكثيرةبالشبهات

الساقطة.بالشبهاتلحججاوردالشخصعاندإذاالناس

اشتباهه.يمكنفيماالحقإصابة:الثالثالاصل
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امور:ثلاثةعلىتتوقفوهي

للحق.التوفيق"

الهوى.منالخاليالإخلاص*

معالتقوى،ولزوم،منهالنفسوتطهيرالهوىتعرففيالوسعبذل"

فيه.الراسخينأهلهمنوالاحكامالعقائدفيالضروريالعلمطلب

لى:تعاقولهعلىبناهوالغلطلجهلاحمكمفىفصللىإدلفثم""

لفظفسرواالذينعلىورد15[،]الاسراء:رسولا(نبعثحتىمعذبينكنا>وما

أمور:ثلاثهباجتماعالتكليفناطاللهأنوبينبالعقل،الآيةفيالرسول

الحلم.بلوغ-

العقل.سلامةمع-

.الدعوةبلوغمع-

بلغت-السلامعليهما-وإسماعيلإبراهيمشريعةاناوضحثم

عليهاللهصلىمحمدبعثةقبلالعربمشركي بدلهاحتىطويلاامداعليهاوحافظواوسلم،

قائمةفالحجة،سنةمائتيبنحوالسلامعليهعيسىرفعبعد،لحيبنعمرو

الجملة.فيعليهم

طبقات:ثلاثإلىالناسقسمثم

اصلا.دعوةخبريبلغهلممن"

الخبر.بلغهمن-

اسلم.من-
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وترك،وتحريهالحقطلبفيالجدمنطبقةكليلزممافصلثم

التقصير.

بينوجمع،والغلطبالجهلالعذرتثبتوشواهدبأمثلةأتىثم

ذلك.فيتعارضهايظنالتيالنصوص

إذابحرقهاولادهاوصىالذيالرجلحديثالاعذارفياوردهومما

وسلمعليهاللهصلىالرسولمنعهإذالمقدادوحديث،مات دده؛أسلمت:قالمنقتلمن

اوقولمن،فيهالدخولعلىيدلمابكلالاسلامفيللدخولبهفيحتج

وسلمعليهاللهصلىالنبيحكموقد.بالشهادتينالنطقمنزلةيتنزلمافعل جذيمةبنيبإسلام

صبأنا.صبأنا:يقولونوجعلواأسلمنا،يقولوا:أنيحسنوالمالذين

وسلمعليهاللهصلىالنبيوحكم إلاإلهلا:قالمابعداسامةقتلهالذيالرجلبإسلام

.الإسلامفيالدخولبهاأرادانه،اللهإلاإلهلا:قولهمنالطاهرلان؛الله

منعلىالكلاموقصرالإسلاملىإالمنتسبينعنالشيختحدثثم*

كلأنالشيخفبين،الشركبسبب،فيهيترددونأو،كتابهقراءبعضيكفره

بدخولإما،الإسلامحكملهثبتقديكونانبدلاهؤلاءمنمكلف

لأبويه،تبعابالإسلاملهحكمأوكفارا،ابائهكونمعالإسلامفيالشخص

كانوإن،كلامفلاالتابعإسلامبصحةيسلمالقارئكانفإنلاحدهما،أو

جدأولأنلجوابفا،الاسلامادعوانوإبالشركمتلبسوناباؤه:يقول

ابنيكونأنوإما،الاسلامفيدخلالذيهويكونأنإمابالمحدثاتتلبس

حكمالجدلهذاثبتقدالحالينكلاوعلىبها.يتلبسلممسلمرجل

يخرجولا،عليهبقاؤهفالاصلالإسلامحكملهثبتومناتفاقا،الاسلام

الذيالجدذلكعلىالحجةقيامتعلملاوأنت،واضحةبحجةإلاعنه

17



لهفيبقى،الاسلامفيابنهفتبعه،إسلامهعلىفبقي،المحدثاتبتلكتليس

)1(.المفحمالقوينقاشهاخرلىإ،الاسلامحكم

وفصل،الاسلامفييدخلولمالذينالكفارأحوالفيأفاضئم

مطالعته.ينبغيبماأحكامهم

الذيالرابعالبابوعلىالكلامفيشرعالفصلهذامنفراغهوبعد*

هذهإثباتعلىبهاويستدلون،الناسبعضإليهايستندأمورلبيانعقده

إليها.للاستنادلحةصاغيروهي،العقيدةفيالمحدئةالامور

عليه،الاعتقادأصولبناءفيكفايتهعدمالشيخبينوقدالتقليد،ومنها:

فاعلم>:تعالىكقوله،اللهإلاإلهلابمعنىالعلماسترطتالتيالادلةبدلالة

لمنافقا"وأما:فيهالذيالقبرسؤالوحديث[،91محمد:]<اللهإلالاإلهأنذ

هذافيتقولكنتما:لهفيقال-لمرتابا:الرواياتبعضوفي-والكافر

:فيقوللمؤمناوأما،الناسيقولكماأقولكنت،أدريلا:فيقول؟الرجل

المقلد.الرجلينأييخفىولا"وصذقتبهفامنتاللهكتابقرأت

الحججإحدىقولهليسمنبقولالعملهوللتقليدالدقيقوالمعنى

حجة)2(.بلا

المتكلمين،طريقةعلىالنظريجابإالتقليدمنعمنالشيخيقصدولم

العامة.حتىأحد،لكلمتيسرأمروهو،السلفطريقةعلىالنظريرىبل

.-157163صانظر()1

.4124/التحريرتيسير)2(
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منصبنفسهينصبأنالعلماءعليهاختلفإذالحقاطالبوعلى

بالقسط.يقضيثم،وحجتهمنهمواحدكلقولفيسمع،القاضي

منصبأنفسهمينصبوالمالمذاهبلىإالمنتسبينالعلماءكثرو

كماإلامنهمأحدمنيسمعفلا،المحامينمنصبأنفسهمنصبوابل،القضاة

المحامي.منالقاضييسمع

بتقليدبالكفماالعلماء،تقليدفيعلمتكماالامركانإذا:الشيخقال

العلم؟فيأئمةيكونواانبدونوالصلاحالخيرلىإالمنسوبين

اعتقادوالصلاحالخيرلىإينسبمنتقليدعلىللناسوالحامل

والباعث،فيهمالولايةاعتقادفيهمالعصمةاعتقادهموسبب،فيهمالعصمة

علىالشيخبرهنثم،أيديهمعلىالخوارقطهورفيهمالولايةاعتقادعلى

منينقلماكثرو.يدهعلىظهرتمنولايةعلىيدللاالخوارقظهورأن

وإليهم.اللهلىإيقربهمذلكأنزاعمينمريدوهماخترعهاالخوارقتلك

ومنهاللأولياء،وكرامةللأنبياء،معجزةمنهاوأنالخوارقأقسامذكرثم

المؤمنليمتازالاعوركالدجالالدجالينلبعضواستدراج،للدجالينإهانة

.غيرهمنومعرفةعلمعن

التيبالرياضةممتسبنفسئةوقوة،الشعبذةالخوارقمنالشيخوذكر

لاوهو،بالكشفيسفىوماالفكر،وجمعوالخلوةوالسهرلجوعاأساسها

أحواله.أحسنفيالرويامننوعايكونأنيعدو

هوالاعتقادفيزمانناأهلمنكثيرإليهيستندالذينيالتاالأمرواما*

عنينقللمبمابرأيهمويفسرونها،لىتعااللهكتابمنباياتيحتجونأنهم

يصنعونوهكذا،القرانيةالبلاغةولاالعربيةاللغةتساعدهولاالسلف
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والسنةبالكتابيحتجبأحديغترواألاللمسلمينفينبغي،الثابتةبالاحاديث

المشتبهة.الامورعلى

الاحتجاجهوالناسمنكثيرإليهيستندالذيالتالثوالأمر*

وأ،السلفعنالمكذوبةبالاثاروكذلك،ولضعتفةالموضوعةبالاحاديث

تصج.لمالتي

فضائلبإنقائلينبضعفهاعترافهممعبالضعيفبعضهمويحتج

فإثباتهاالشارعمنتتلقىإنماالفضائلأنمغفلينفيها،يتسامحالاعمال

الله.بهيإذنلملماالدينفيوشرع،عبادةاختراعالضعيفلحديثبا

العقائد:بابفيالناسبعضإليهايستندالتيالامورمنالمؤلفوذكر*

ينتهيحداللبصرأنكماإليهينتهيحداللعقلأنمع،والقياسالعقلمجرد

.الاخرىلحواشاأغلاطمنأشدوخفيةدقيقةاغلاطوللعقل،إليه

رأيهممجردلىإاستنادهمالمشركينمنطوائفعناللهحكىوقد

نهمو،للهمعظمونبشركهمأنهمزاعميناللهغيرعبادتهمفيوقياسهم

بها.يتوسطونسطةومنبدولا،لحقارتهممباشرةددهيعبدوأنبأهلليسوا

واويغفلمج!م!رعنهثابتةسنةأواللهكتابمنبآياتالناسبعضويحتج

والسنةالكتابفإن؛استدلالهتعارضأخرىسننأواياتعدةعنيتغافل

الواحد.كالكلام

ويستغني،عليهنشأالذيللرأيالعصبيةعليهتغلبمنالناسومن

الادلةلىإيصغيأنمنويمتنع،حجةلهيتطلبأنعنالرأيلذلكبمحبته

مخالفه.بهايتمسكالتي
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بالقواعد،راسخعلاملهيكنلممنالتوحيدمسألةفيخاضوقد*

نجدأننامع،استحقاقبغيروالامامةالعلمونحلهصدرهمنعلىاللومويقع

مخالفتها.منيؤتونوإنمابالقواعدجهلمنيوتونلاأفرادا

العربيةاللغةإتقانمنالاجتهادعلومعليهتشتملماهيوالقواعد

التقليد،لاالتحقيقوجهعلىالفقهأصولومعرفةلها،الممارسةوطول

ومراتبهمالرجالمعرفةمنصالجوطرفلحديثامصطلحومعرفة

فيصحيحةملكةلهتكونحتىالحديثكتبمطالعةوكثرةحوالهم،و

حوالوالنبويةالسيرةومعرفة،المتعارضاتبينوالترجيحالعللمعرفة

الله.كتابتدبروكثرة،ومراتبهمالعلماءمعرفةوكذلك.الاسلامقبلالعرب

الهوىومجانبةالاخلاصمع،العلميةللقواعدمطابقافهمهوليكن

عنوالتنزهالطاعاتعلىالمحافظةمع،والشهرةلجاهاوحبوالتعصب

ويلتزم.للحقيوفقهأناللهدعاءمنوالاكثار،الاستطاعةبقدرالمعاصي

يحتقرهم.فلالدليلبعضهمخالفوإن،والصالحينالعلماءباحترام

علىالنصوصحملوجوب:وهيمهمةقاعدةعلىالمؤلفونبه*

.أخرىظواهرعضدتهإذاالقطعلىإيترقىقدوالظاهرظاهرها،

قائلا:والشركالتوحيدبينالفصلبقضيةيتهاونمنالناسومن*

الشرعيةالاعمالبينللفصلتعرضإنمالحديثوا"،بالنياتالاعمالإنما"

الادلةمنتؤخذفإنماالاعمالتلكأحكامفأماغيرها،وبينالتكليفية

قصدهفإنلهوتعظيماللهطاعهيبكفرهيتمسكأنهزعمإذاوالكافر،الاخرى

علىكفزاويكونعليهيغلظهبل،حكمهولاالكفراسمعنهينفيلاذلك

كفر.
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ليسوماشركهومافتحقيقوبالجملة":بقولهالفصلهذاختمثم

صنيعمنيطهرأنهفذكر.التوحيد"كلمةمعنىتحقيقعلىمتوقفبشرك

ب)واجبعنهيعبرونالذيالمعنىهو)إله(معنىأنالكلامعلماءبعض

حكىوقد،الثنويةحتىالوجودوجوبفيتشركلاكلهاالاممو"الوجود(.

الذينالعرببمشركيوانتهاءنوحقوممنابتداءالمشركينالاممعنالقران

والاحياءوالرزقبالخلقاللهبتفرديعترفونأنهمع!ؤمحمدفيهمبعث

والتدبير".والاماتة

طلبةمنكثيراالعصرهذافيتجدأنكالعجائبومن:المؤلفقال

الاصنامفييعتقدونالمشركينأنيتوهمون-العلماءمنأقللمإن-العلم

للعالم.مدبرة،رازقة،خالقةشيء،كلعلىقادرةالوجودواجبةأنهاوغيرها

الشيءاتخاذأنالمسألةهذهفيوتحقيقهالشيخبحثمنوتبين*

عمامستغنياكونهاعتقادولاالوجود،واجبكونهاعتقادعلىيتوقفلاإلها

الاصنامالهواالذينفإن؛مستقلغيرولابلمستقلا،مدبراكونهولا،سواه

التدبير.منشيئالهايعتقدوالم

دنسوليهمإ:!مبينضنرلنىانكاتالله>:لىتعاقولهفيالعزقال

دونوالمحبةالعبادةفيإلابهسووهم"وما79-89[:]الشعراء:<الفلمينبرب

".لجلالاونعوتالكمالأوصاف

القراناياتبعضعليهدلتالذيالتمانعبرهانالمؤلفقررثم*

الخلقمنهمكليدبرأحياءلىتعااللهمعكانلوأنهالبرهانهذا"تقرير:فقال

لاختلفوا،مستقلاتدبيرالمالعافيالعظمىالامورمنونحوهماوالرزق
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يدبرهاالتيالصغيرةالأمورأنكما.والأرضالسمواتفسدتاختلفواواذا

المطرإنزالنحوتتناوللوالناسقدرةأنريبولاالفساد.مستمرةالناس

الزلازلوتحريك،ورفعهلهواءاوتيسيروحبسها،الرياجوارسال،ومنعه

لاالعظمىالأمورأنبالمشاهدةومعلومأظهر.الفسادلكان،ذلكونحو

مصلحتهتعلمفسادايتوهمممابعضهافييطهرقدوماالفساد،إليهايتطرق

يدبرمنهمكلأحياءتعالىاللهمعالعالمفيليسأنهبذلكفعلمالتدبر،عند

إلخ.("....مستقلاتدبيرا

أصلها،منالمشركينشبهيجتثالتمانعبرهانأنالمؤلفوذكر*

الملائكةوأنما،تدبيرالهاأنمنبعضهميزعمهماللروحانيينيثبتفلا

كذلك.لموتىاوأرواجلجنوا

نأالناسبعضمنهايفهمقدالتيالاموربعضالمؤلفوذكر*

عنلجوابافيطالو،وماروتهاروتكقصةمعصومينغيرالملائكة

ذلك.

نإ:قولهمالتوحيدعلماءعنونقلبالمعبود،الالهلتفسيروعنون*

ونقل،للعبادةبالمستحقبعضهموفسرهبحق،المعبود:الالهمعنىحقيقة

العبادةهيالألوهيةنو،المعنىهذاعنمعبرةالمفسرينمنعددألفاظ

فيمالهشريكلا،لهإلاالعبوديةتنبغيلاالذيالمعبودهوالالهوأن

.العبادةمنخلقهعلىيستوجب

للعبادةمستحقبمعنىكانإنلىتعااللهغيرلهبوجودوالقول*

اللهغيرإلهاتخاذفأمافلا،مستحقغيربالفعلمعبودبمعنىكانوانفشرك،

المسلمين.بينفيهخلافلامماوهذامطلقا،فشركتعالى
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عنفنقلوالاصطلاحاللغةفيالعبادةمعنىإيضاحعلىعرجثم*

:تعريفاتأربعةحاصلهمااللغةأهل

الطاعة.-1

معها.يخضعالتيالطاعة2-

.الخضوعدرجاتقمىأو،التذللغاية3-

إله.المطاعأناعتقادمعالطاعةأوالتأله-4

معنىتحقيقفيباباعقدثماخر،بعدواحداالتعريفاتهذهفناقش

الكلمتينهاتينأنوبين،ذلكيلحقوما()العبادةكلمةومعنى()إلهكلمة

حقيقةتنجليمواقعهماوتدبرمواضعهماوباستقراءكثيرا،القرانفيتكررتا

هما.معنا

على(و)العبادة،لىوتعاتباركاللهعلى()إلهكلمةإطلاقأما:قال

.بيانلىإيحتاجلافأمر،إليهبهيتقربماوكل،طاعته

بعضاتخاذهمالمشركينعناللهحكىفقداللهغيروأما:قال

لرهبانووالاحباروالشياطينوالهوىوالعجلكالأصنامالهةالمخلوقات

لها.وجودلاخياليةوأشخاصوالملائكةالسلامعليهمامهووالمسيح

والشياطينللأصناموقعتأنهاوجلعزاللهفأخبرالعبادةماو

والملائكةالسلامعليهمامهووالمسيحوالرهبانوالاحباروالشمس

متخيلة.شخاصو

منجماعةواتخذواوعبدوها،الهةالأصنامنوحقومفاتخذ

الهة.قبلهمماتواالذينالصالحين

24



وعبدوها.الهةمتوهمةأشخاصاالسلامعليههودقومواتخذ

السلامعليهإبراهيمقومواتخذ،غيرهلىتعااللهمعصالحقوموعبد

الكواكب.وعظموا،الشيطانوعبدواوعبدوها،لهةاالأصنام

متوهمةأشخاصاالسلامعليهيوسفعهدفيمصرأهلواتخذ

قومه.طاعهوإلهأنهفرعونوادعىوعبدوها،

وسماهاعليها،وعكفواأصناماموسىقومبهممرالذينالقومواتخذ

بعفقومواتخذمثلها،إلهالهميجعلأنوسألوهالهة،موسىأصحاب

وعبدوهم.الهةالأحباراتخذواثملها،إالعجلموسى

اللهدونمنإلهينالسلامعليهمامهوعيسىالنصارىواتخذ

وعبدوهم.اللهدونمنالهةرهبانهمواتخذواهما،وعبدو

شخاصاووالشياطينوالملائكةالاصنامالعربمشركوواتخذ

وعبدوها.الهةمتخيلة

فييعتقدونهالقومهؤلاءكانفيماننظرأنالبحثفطريق:المؤلفقال

الاعتقادذلكأنعلمناذلكلناتبينفإذابه،يعظمونهاكانواوماالأشياءتلك

.والعبادةالتأليههووالتعظيم

معبوداتهم،محالأقوامهؤلاءيفعلهكانماتفصيلفيالشيخأفاضثم

الله،وجودينكرونيكونوالمأنهمعلىوبرهن،تدعوهمأنبياؤهمكانتوإلام

ذلك،علىتدلواثاربأحاديثومثنيارئيسوجهعلىالقرانيةبالاياتمستدلا

3[،]الزمر:(زلفعاللهإلىلقربوناإلا>مانعبدهم:قالواانهمذلكعلىدليلدلو

لأنزلاددهشان>ولو02[،:]الزخرفعبذفهم(ماالرحمقشالووقالوأ>



87[.لزخرف:11<اللهليقولنظقهمنننسألتهمولنن>24[،المؤمنرن:1<ملئاكة

أنهمظاهره[14:فصدت1<اللهإلالآئغبدوا>:لاقوامهمالرسلوقول

نأيدلبهذاالرسلوابتداء.بهيشركونولكنهملجملةاقياللهيعبدونكانوا

شاء>لو:قولهمبلوجل،عزاللهوجوديجحدونيكونوالمإليهمالمرسل

عزاللهبربوبيةيعترفونكانواأنهمقينص[14:]فصلت(مليكةلانزلربنا

.السلامعليهمالملائكةبوجودويعترفون،غيرهرثلانهووجل

أرباباواتخذوهاونادوهاآلهتهمدعواأنهمالمشركينعناللهوذكر

إليه.الرجوعيحسنبماوشرجهاذلكأدلةوذكرندادا،ووشركاء

يقتصربلاللهيعبدلامنتسفيكيف:مضمونهسؤالانفسهعلىوأورد

الواقع،حيثمنمعبودانوجدقد:بأنهفأجابمشركا؟اللهغيرعبادةعلى

الملائكةيعبدهالذيبحقالمعبودوالاخر:،الشخصذلكمعبودأحدهما:

نوشريكا،بالباطلالمعبودذلكيسمىأنفصخ،حلقهمناللهشاءومن

مشركا.عابدهيسمى

يريد-فانه(لهشريكلاوحدهالنهإلهإلهالا:المومنقولوأما:قال

بحق.المعبوديّةفيأيالالوهية،فيلهشريكلا-اعلموالله

الخيالياتالاناثبعبادتهميقصدونكانواالمشركينأنالشيخوقرر*

معبوداتهمذكرجاءإذاوانه،الملائكةهيوأنها،اللهبناتأنهازعمواالتي

فاما،اعتقادهمصريجهوذلكلانبها؛يفسرانلىفالاو،مبثنغير

يكونواولم،الخياليةالإناثهمأنهمزعمعلىعبدوهمفإنماالملائكة

لتلكتعظيمايعظمونهاكانوافإنماالاصناموأما،الشياطينعبادةيقصدون



لها.تماثيلأنهاعلىالإناث

أنهموبين،الأصنامفيالمشركيناعتقادبيانلىإالمؤلفدلفثم*

فيهيالتيالوهمياتللاناثرموزأوتماثيلأنهاعلىعظموهاإنما

التيالاياتأوردثم،الملائكةعندهموهي،وجلعزاللهبناتزعمهم

عنوأجابالمؤلفقررهماخلافلتقريرالعلامأهلبعضبهايستدل

تهم.استدلالا

دونمناتخذواأم>:لىتعاقولهعلىالكلامخاص!بوجبماأطالثم*

لشقعةلنه!قلولايعقلونشخايملكونلاولو!انوقلشقعاحالله

44[.43-]غافر:(جميعآ

،الأصنامبحثمنالخروجقبلسؤاليننفسهعلىالمؤلفأوردثم*

اعتقادفيقررهماتخالفاللاتشأنفيكثيرةاثارجاءتأنهأولهما:

.الأصنامفيالمشركين

فكيف،ومنافكهبلالاسماءمذكرةأصنامالهمأن:الثانيوالسؤال

؟.زعمهمفيالملائكةهيالتيللاناثرمزاالمذكرهذايكون

اللاتفيوالتفسيراللغةأهلكلامتقديمهبعدالسؤالينعنأجابثم

يعبدها؟كانومن،كانتوأيناشتقاقها،عن

ويعكفونبالاصناميتمسحونكانواالمشركينأنالشيخذكرثم*

نصاالشيخيجدولمعندها،بالازلامويتقاسمونبالطيبويضمخونهاعليها

أبدىثميدعونها،كانواأنهمولاللأصناميسجدونكانواأنهمفيصريحا

مثلضربالناس>جمأئها:لىتعاقولهفييدعونهاكانواأنهماحتمال
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الآيات(000ذ%سابايخلقولناللهدونمنتدعوبرالذلىبرإله،فآشتمعو

تفسيرها.وحقق76[،73-:لحجا1

نهوذكرالملائكةفيالمشركيناعتقادبحثلىإالمؤلفانتقلثم*

الشفاعةنويعبدهملمنيشفعونالملائكةأنفيطمعهمفييتلخص

فالمشركون،اللهدونمنيعبدواأنيرضونلاالملائكةأنومعلوم،تنفعهم

بيانفيالمؤلفوأطال.الملائكةعبادةلهمزينالذيالشيطانعبدواإنما

الملائكة.فيالمشركيناعتقادبطلان

التشبثإحداهما:شبهتان،إلاالمشركيناماميبقفلم:المؤلفقال

إبطالعلىالدالةالآياتبإيرادالمقامالشيخوجلىالتقليد،:الثانية.بالقدر

الشبهتين.هاتين

كانواالمشركينأنفذكر،للملائكةتأليههمكانكيفالشيخبينثم*

فيالملائكةهيالتيالخيالياتبالاناثالحجفيالتلبيةفييشركون

زعمهم.

يسمونوكانوا،الاناثلتلكرموزأوتماثيلالاصناميتخذونوكانوا

عندويذكرونهاالاسماءبهذهيقسمونوكانوا،مناةعبد،العزىعبد،اللاتعبد

.الاصنامتطييبفييصرفونهلهمأموامننصيبالهميجعلونوكانواالذبج،

أطاعوانهمو،أهوائهمفيالمشركيناعتقادعنالشيختكلمثم*

يكثرلموانما:الشيخقال.الدينشرعفيروساءهمأطاعوالماأهواءهم

الهوىتأليهفإن،للشياطينتأليههمبذكراستغناءالقرآنفيالمعنىهذا

.بالهوىالمتلاعبلانه؛الشيطانتاليهيلزمه
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يعتقدونكانواوأنهمالشياطينفيالمشركيناعتقادلبيانتعرضثم*

وحيمنذلكأنيعلموالمولكنحق،الدينشرعفيإليهميوحونهماأن

واجتهادهم.يهمرأمنيظنونهبل،الشياطين

لكونهمالشياطينيعبدونبأنهماللهألزمهمبأعمالهميتعلقوقيما

والتخمين.التخرصبمجردبل،برهانولاحجةغيرعندينهمياخذون

الأدببهيئةعندهالمكثهوالصنمعلىالعكوفأنالشيخوبين*

للهعبادةذلكيعدونبل،لهتمثالاالصنمجعللمنتعظيمذلكأنزاعمين

الهندمشركينرىولذلك،ويرضاهذلكيحبزعمهمفيلأنه؛وجلعز

.الأصنامعنديكونأنوجلعزاللهلدعاءيتحرون

الاخرىافالثةومنوة!وأنعزياللتتتمأفز>النجمآياتفسرثم*

!(.ضيزى+قسمةإصا!لك!لاثثئالذ!وله!ألكم

الملائكةوجعلوا،بناتوجلعزللهجعلوا:زيدابنبقولتفسيرهاواختار

بالمنين!وأصقمبهمبنالخ!اىمفااتخذأم>:وقرأوعبدوهم،بناتلله

كماولدا،للهدعوا:وقال،الاية(البتتللهوثحعلون>:وقرا،الاية<بضوإذا

.(قبلهممنالذلرنلقالف>كذ:وقرأ،والنصارىاليهوددعت

لمالشيطانلقاهاالتيالكلماتنوبين،الغرانيققصةعنتكلمثم*

يلقىماالله>لمجنسخ:تعالىلقولههذايبطلالقرآنبل،القرآنمنتكن

ولكن،الشيطانإلقاءمن-صحتإن-الكلماتتلكأنفبين(فميبهن

اللهثنىوقد،الملائكةعلىبهاأتنىكلماتقالع!مالنبييكوننيجوزقد
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ولداظالرخمنائخذوقالو>:لىتعاكقولهمواضعفيالملائكةعلىلىتعا

.(ئكرموت!ا؟بلسئحنص

ماإلاالكلماتتلكمنيفهموالمأنهمالعبارةهذهمنيطهرفالذي

علىيدلالثناءذلكانزعمواولكنهمالملائكةعلىالثناءمنعفم!رأراده

الهة.الملائكةاتخاذجواز

لاشخاصتعظيماالثلاثةالاصنامهذهيعظمونكانواإنمافالعرب

الأشخاصلاولتكتذكاراتأوتمائيلإلاالأصنامهذهوليست،معظمين

.المحققونصزحوبذلكأمة،كلفيالاوثانعبدةشأنهوكما

،غيبياتإناثايعبدونكانوالماالمشركينأنفيهنحنفيماوالأقرب

فليسواالملائكةأمامنا،إلاغيبياتإنابهناكليست:الشياطينقالت

-يقولونعمااللهلىتعا-اللهبنتفلانة:المشركونقالفكلمابماناب،

التيالانثىتلكهيكأنهاإناثهممنواحدةالشياطينعئنتوعبدوها،

.المشركونيعبدها

نجدهوقلماالملائكةتأليهفيالمشركينبمحاجةمملوءالقرانونجد

.الجماداتتأليهفيحاجهم

التيالغيبيةالاشخاصأنوضحوالشياطينعبادةعنتكلمثم*

كذلك،ليستوالملائكةإناثلأنهاالملائكةهيليستالعربعبدها

كذلك.الملائكةوليستزعمهمفياللهبناتولانها

مراراتقدملماأولا:،للشياطينعبادةهيإنماالحقيقةفيفعبادتهم

.عبادةهيالتيالطاعةالشياطينأطاعواأنهم
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يعبدونهولاءإن:قائلينالعبادةلهذهلصدواأنفسهمالشياطينأنثانيا:

لتلكإناثهمفعرضواالشياطينمنإلاغيبياتإناثهناكوليسغيبياتإناثا

.العبادة

عليهويبنييطيعهبانوفسرهالهوىعبادةعلىالكلامإلىانتقلثم*

دليلا.ينظرولاحجةيسمعلا،دينه

الاصناميعبدونكانواانهمفذكر،الأصنامعبادةئفسيرفيشرعثم*

هنوأنهنبناتللهأنزعموهماأعنيالخياليات،للاناثتماثيلأنهاعلى

كبيرا.علوايقولونعمااللهلىتعا،الملائكة

العجل،إسرائيلبنيوعبادةللنار.المجوستعطيمأسبابذكرثم*

وناقش؟للهرمزالعجلنأو،العجلفيحلاللهأنبدعوىكانتهل

.عدةجوانبمنالمسألة

وبين،لموتىاوأرواحالأحياءالأنايصيعبادةعلىالكلاملىإدلفثم*

عزاللهنأويعبدهم،لمنيشفعونالموتىأولمكأنيزعمونكانواأنهم

.الصلاحمنعليهكانوالماالموتىأولئكيعبدمنيثيبوجل

مريميؤلهونالنصارىأنوذكروامه،لمسيحاتاليهعنتحدثثم*

مريمفييقولوالمأنهمعلموقد،ويعبدونهعيسىيؤلهونكماويعبدونها

تخلقأنهاولا،لىتعااللهمنجزءأنهاولاقديمةولاالوجودواجبةإنها

يتوقفانلاوالعبادةالتأليهأنبذلكفثبت،وتغفرالذنوبوتضروتنفعوترزق

الصفاتهذهاعتقادهموأنالمعبودفيالصفاتهذهمنسدءاعتقادعلى

.والعبادةالتأليهعلىزائدأمرعيسىفي
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دثهتكونعبادةكلفيإياهإشراكهمالسلامعليهعيسىعبادتهمومن

لمشابهتهاالصليبولصورةلصورتهوتعظيمهممنهجزءأنهلزعمهملىتعا

زعموا.فيماعليهصلبالذيللصليب

بها.والاستغاثةصورتهاتعظيملامهتعظيمهمومن

ددهيؤتيهأنلابشرماكان>:تعالىقولهعلىالكلامفياستقاضثم*

.<اللهدونكتلىبصا!اسكونو(يقولثموافبوةوالحكمالكئب

منو،النبوةيؤتهلمبالشركالامرمنهاللهعلممنأن:المعنىوحاصل

.بالشركالامرعنعصمهالنبوةاتاه

بعضهماتخاذهمأنوبينوالرهبانالأحبارتاليهفيعنواناعقدثم*

اللهمعاصيمنبهأمروهمفيماالروساءالاتباعبطاعةكانماهوأربابابعضا

الله.طاعةمنعنهنهوهمماوتركهم

الدينشرعأنوبين؟تكونكيفوالرهبانالاحبارعبادةفسرثم*

فقلمدينايكونشرعمانويشرعأنحقالهأنادعىفمن،بالربخاص!

يكونشرعهمانويشرعأنحقالهإنشخصفيقالومن،الربوبيةادعى

وجل.عزللهشريكاوجعلهربااتخذهفقددينا

عبدتنهامبينايجاز،باوالاثارالقبورعبادةتفسيرالمؤلفتناولثم*

لهم.تماثيلهيالتيللأشخاصتعظيما

والذبحلهموالنذربهمبالاستعاذةتقعنهاو،الجنعبادةوفسر*

وأأذيتهعنهويكفونينفعونهفانهمشيئاللجنقربمنأنزعمالأجلهم

.الكهانبواسطةمغيباشيئالهميبئنونأوبعضهمضررعنهيدفعون
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بمثابةلانهاعبدوهاإنماالكواكبعبدواالذينأنالشيخوبين*

معينةبصورالكواكببعضهمومثل،أرواحهيالتيللملائكةالأجسام

التماثيل.تلكويعبدونتخيلوها

لها،وجودلاأشخاصايعبدونكانواهودقومأنالشيخوأوضح*

ذلكولعلوالضر،النفععلىالقدرةمننوعاالهتهمفييعتقدونوكانوا

يضر.أوينفعأناللهيسألونالهتهمأنمعنىعلىكان

إبراهيمعهودفيوعبادتهمالمصريينديانةعنالشيختحدثئم*

دعوىفيبديعاتفصيلاالشيخوفصل،السلامعليهموموسىويوسف

الملائكة.يعبدوهو،يعبدوهأنلقومهشرعنهووحقيقتها،الالهيةفرعون

اللهوئخوقدالخياليات،الاناثالعربتأليهلبيانالشيختعرضئم*

الولدذلكإن:قولهمعلىثمولدا،للهإن:قولهمعلىالمشركينهؤلاء

ماالزحمقشا>لو:قولهمعلىئم،إناثالملائكة:قولهمعلىئم،إناث

الشيءوتأليه،حدةعلىمنكرالامورهذهمنأمركلأنفدل(عذم

اخر،خالقأو،الخالقنهأوالوجودواجبأنهزعمعلىيتوقفلاوعبادته

ذلك.نحوأو،الخالقابنأو

ماالملائكةعبادأنوبين،الملائكةعبادةكانتكيفالشيخفسرئم*

باختيارهم،يتصرفونلملائكةاأنيزعمونفريق:فريقانأرسطوأتباععدا

.العربمشركوومنهم،الشفاعةقيإلااختياراللملائكةيثبتونلاوفريق

وجوها:لهاوذكر(،الشيطانعبادة)تفسير:سماهعنواناعقدئم*

.والرهبانالاحبارفيمرمانحوعلىالدينشرعفيالشياطينطاعةأولها:
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منالمشركونيدعيهلماوجودلاأنهرأتالشياطينأن:نيالثاوالوجه

شيطانةفعمدت،الملائكةوأنهناللهبناتأنهنبزعمالغيبياتالاناث

ذلك.علىوقس،للعزىالمجعولالصنمولزمتبالعزىفتسمت

إلافيهيطاعأنينبغيلافيماطاعته:الهوىعبادةأنالشيخبينثم*

.والرهبانالأحبارعبادةقبيلمنوأنها،الرث

ابتداءوالكفارالمشركينأصنافلعباداتالمستفيضشرحهوبعد*

)تنقيح:سماهعنواناعقد؛السلامعليهماعيسىبقوموانتهاءنوجقوممن

العبادةفييدخلماتحديدبهأراد،كتابهفيالقصيدبيتوهو()1(،المناط

أمرين:علىوالعبادةالتأليه"مدار:فقالفيها،يدخللاوما

التيوالأفعالالاقوال:بالدينوالمراد،الدينشرعفيالظاعة:الأول

العادةخلافعلىكانماالغيبيبالنفعوالمراد،الغيبيالنفعبهايطلب

.والمشاهدةلحساعلىالمبنية

."..التدينوجهعلىالتعظيمأوالخضوع:نيالثاوالامر

خضوع:يقالأنالعبادةتعريففيالعبارةوتحرير":قالأنلىإ

كانسواء،غيبينفعبهيطلبأنشأنهمنأي،غيبينفعبهيطلباختياري

لخضوعاذلكأنواحتمالظنأواعتقادلهيكونبأنبالفعلطالباالخاضع

ذلكفيالمعهوديكونبأنالظالبحكمفييكونأو،غيبيلنفعسبب

ماهـالغاءالحكمالشارعبهاربطالتيالعلةتحصيلفيالاجتهادهو:المعاطتعقيح(1)

،2292/البعانيبحاشيةمعالجوجمععلىالمحليشرحانظر:للاعتبار.يصلحلا

.4131/المانيرالكوكبوشرح
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وأعناداالخاضعفعلهإذاللصنمكالسجود،غيبينفعبهيطلبأنهالفعل

دنيوينفعفيطمعاأو،مداهنةأو،الاكراهحدبهيبلغلاضررمنخوفا

ولعبا(".هزلاأو،لصنميسجدأنعلىعظيمماللهيجعلكمن

عزاللهعبادةتعريفأريدفانهي،حيثمنللعبادةتعريفوهذا":قال

.".(.سلطان)بغيرزيد:اللهغيرعبادةتعريفأريدأو(،)بسلطان:زيدوجل

يزعملموانإلهااتخذهفقدشيئاعبدفمنبالمعبود،الالهفسرثم*

الزعم،بهذاعبدهفقدللعبادةمستحقأنهزعمومن،للعبادةمستحقأنه

هذافإنونحوهما،والرزقبالخلقمستقلاتدبيرالشيءأثبتمنوهكذا

نوإذنبلايشفعأنهلشيءأثبتمنوكذا،العبادةاستحقاقمناطهوالتدبير

المستقل.التدبيرمعنىفيذلكلان؛ألبتةتردلاشفاعته

كانإنغيبيلنفعطلباوجلعزاللهلغيرالخضوعأنوالحاصل

يظع>نر:لىتعاقالوجل،عزللهعبادةفذلكوجلعزاللهمنبسلطان

وجلعزاللهمنسلطانبغيركانوان08[،]الانساء:(دلهأطاعفقدلزسول

وجل.عزاللهلغيرعبادةفذلك

العلم.أهلكلاممنكلامهبهيؤيدماذكرفياستطردثم

فيالسجودمنقريبحقيقتهفيهوالذيالقيامفيفصلاعقدثم*

القادمالشخصلىإالقيامأنوقرريجوز،لاومامنهيجوزماوبين،المعنى

،القيامبنفسلهتعظيمهوالذيلهالقياممثلليسبهوالترحيبلاستقباله

.الصلاةفيوجلعزللهالقياميشبهوهو

منرآهماالاطالةلىإألجاهأنهوذكرالدعاء،فيطويلافصلاعقدثم*

شركا.كونهوتوجيهالدعاءتفسيرفيوغيرهمالمفسريناضطراب
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كثيرةآياتوذكرالنداء،بمعنىالدعاءأصلأنعلىاللغةأهلاتفقوقد

فيهاالتيالاياتفيولاسيما،والاستعانةالسؤالبمعنىفيهاالدعاءأنتفيد

لاستجابة.اذكر

نأفيهوبيندعاء؟يكونومتى،الطلبأحكامفيعنواناوضعثم*

شركمطلقاوالغائبينالامواتودعاءعليهيقدرلامالحاضرالحيادعاء

بالله.

فيها.الواردةوالاحاديث،التوسلمسألةلبيانوتعرض*

سماعيدعيمنبهايستدلالتيوالاثارالاحاديثعنجابو*

قاسكمنفهوالاحياءعلىالامواتقاسمن:وقال،خاطبهملمنالموتى

،الكونلفسدبهواهاتتصرفالموتىأرواحكانتولو.البشرعلىالملائكة

.الارواحبينالفتنولهاجتبل

بينالاختلافبابسدإلاشركإنهقيلمااجتنابفييكنلمولو:قال

وجل.عزاللهعندالقرباتأعظممنلكانالامرهذافيالأمة

الاصنامعبادشبهبيانتضمنوردها،الشبهاتفيفصلاعقدثم*

وشبهة،الصليبعبادتهمفيوالنصارىالاحياء،الاشخاصوعباد

أجابثم،الملائكةعبدةوشبه،والرهبانالاحبارشأنفيواليهودللنصارى

متين.قويبكلامالشبههذهعلىالشيخ

عبادة!ووماللهعبادةهومابينالفاصلالسلطانفيفصلاعقدئم*

.لغيره

عبادةفكل،السلطانهوغيرهوعبادةلىتعااللهعبادةبينالفرق:قال
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وكل،وجلعزللهعبادةفهيلىتعااللهمنبهاسلطانصاحبهاعندكان

وقد،الحجةهووالسلطان،لىتعااللهلغيرعبادةفهيكذلكليستعبادة

الأدلة.أنواعفيوفصل،ظنيةتكونوقديقينيةالحجةتكون

أمور:بثلاثةالقطعيستدعي"اللهإلاإله"لابالقطعأنذكرثئم

وجل.عزاللهإلااستقلالاالكونفيمدبرلاأنه:الأول

وجل.عزاللهإلاللعبادةمستحقلابأنهالقطع:نيالثاالامر

.العبادةبحقيقةالعلم:الثالثالأمر

ولا.شرك،باطلدليلعليهأو،عليهدليللابشيءالتدينأنبينثم*

بها.التدينعلىفأصرالحجةعليه!امتالذيالمبتاعذلكمنيستثنى

منيلزموماالمبتدعفعلمقتضىفيهيوضحالشاطبيعنطويلانقلاونقل

بين،المسلولالصارمعنطويلااخرنقلانقلثم.خطيرةلوازممنكلامه

!ي!.النبيعلىيكذبمنحكمفيه

فروعفيبهايحتحالتيالحجةهوالسلطانأن"والحاصل:قالثم

.الاختلافمواضعفييحتاطأنللمقلدوينبغى.الفقه

بآياته.والتكذيب،اللهعلىالكذب:ضربينلىإالكفريقسموالقرآن

صلاةيفرضلماللهإن:يقولكمن،فقطباللفظيكونقدوالتكذيب

قيمصحفاألقىكمنفقطبالفعليكونوقديصليها،نفسهوهوالظهر،

وقدالظهر،يفرضلماللهأنيعتمدكأنفقطبالاعتقاديكونوقدقاذورة،

معا".منهاباثنينأومعا،بالثلاثةيكون
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وأالخطاأولجهلبايعذرمنأحوالعنفيهتحدثفصلاعقدئم*

علىالعذرمدارأنوذكر،ذلكعلىالدالةوالاحاديثوالايات،التأويل

النظر.فيالتقصيرعدممعيكونالجهل

فيمعذورانهفيهفالأصلجمالاإولودينابالإسلامرضي"من:وقال

ولامعذور،غيرانهفيهفالاصلدينابالإسلاميرضلمومن،وغلطهخطئه

واضح.ببيانالاأصلهعنأحدهمايخرج

خلافمنهظهروان،إسلامهعلىأنهأسلمفيمنيحكمجمروكانوقد

".أمرهيتضحلمماذلك،

تطبيقهاوأشكلشركأنهاالشريعةفيوردأمورذكرفيباباعقدثم*

يكونقدعلامةأوسبباالشئكونأنفيهأوضحبتمهيدوبدأ،الشركعلى

يرجعماوهوتدينايكونلاوقد،غيبيبامراعتقادلىإيرجعماوهوتديّنا،

:الظنونبعضفييترددوقد،والمشاهدةالحسعلىمبنيعاديأصللىإ

الثاني؟منأمهو،الاولالضربأمن

عللثمشرك،أنهاتفيدالتيالأحاديثوأورد،الاليرةعنتحدثثم*

وأسببالطائرأنيطنالمتطيرلأن؛اللهيشرعهلمبماتديّنبأنهاذلك

لحساعلىالمبنئةالعاديّةالاصولمنتوجيهلهيعرفلاالظنوهذا،علامة

هوالظنحصولضابطالشارعوجعل.التدينقسممنفيكون،والمشاهدة

:!النبيفقال،"يتطيرونرجالومنا":الحكمبنمعاويةقال.بهالعمل

وتفصيلاتتفريعاتذكرثم."يصدنهمفلاصدورهمفييجدونهشيءذاك"

.والتفاؤلالتطيربينالعلاقةفي
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الرقىمنأنبعضهايدلأحاديثفيهأورد،الرقىقيمبحثاعقدثم*

بالرفى.الاذنمنهااخربعؤوفي،شركهوما

:أضربثلاثةعلىالرقىأنذلكوتفسير":قال

فياذناللذينودعائهوذكرهلىتعااللهبكتابالرقية:الاولالضرب

كما،يرقيهأنغيرهيسالألابالمومنالاولىولكن،وايمانحقفهذامثلهما،

الدعاء.فيإيضاحهتقدم

مماكانإنفهذاوجل،عزاللهلغيرتعظيمفيهكانما:الثانيالضرب

...شركفهووالا،كالاولفهوسلطانابهلىتعااللهأنزل

ولاتعظيمفيهاليسعربيةكلماتالرقىمنكانما:الثالثالضرب

غيبيلىإيستندأثراالكلماتلتلكأنيجوزأويرىكانفإن،مدح

أعلم.والله،الثانيكالقسمفحكمهونحوها،والكواكبلجنواكالروحانيين

الانأختارهوالذي...مشتبههذافيفالحكم...ذلكيجوزلاكانوإن

".أعلمواللههذا،منالمنع

خرزةالتميمةأنوبين،التمائمفيعنوانعقدلىإذلكمنانتقلثم*

للنفع.رجاءيعلقماكلبل:وقيلمطلقا.منهاممنوعوهي،مخصوصة

وغيرالقرانمنكلهاالتمائميكرهونكانواانهمالسلفعناثاراوردو

نإفقالوا:والدعاء،القرانمنيكتبماتعليقفياخرونوفصل،القران

فيه،حرجفلاالبلاءبعدعلقوانعنها،منهيتميمةفهوالبلاءقبلعلق

ذلك.علىيدلماعائشةعنونقل

الشرعمنثبتماإلايكتبالابشرطالتفصيلهذالىإالمولفومال
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يتحرىألاوبشرط،لىتعااللهبهيأذنلمعماليالخاوالدعاءالقرانمنبهالتبرك

مخصوصة،هيئةأوزمانأومكانمنتحزيهعلىلىتعااللهمنسلطانلاشيئا

.الخرزةمعنىفيالمعاذةكانتاللهمنسلطانبهيجئلمشيئاتحرىفاذا

كثيروفي،الشريعةخلافعلىوالتعاويذالعزائمكتب"وعامة:قال

".الضراحوالشركالبواحالكفرمنها

الذيمسعودابنحديثفيهأوردوالسحر،التولةفيفصلاعقدثم*

.وغيرهالسحرمنزوجهالىإالمرأةيحببماوهي،شركالتولةأنفيه

مستندهوبمابل،العادةبهتجرلمبمازوجهالىإالمرأةتحببتفإن

فهووالا،فذاكفيهبالاذناللهمنسلطانجاءفان؛تفصيلففيهغيبيةقوةلىإ

الباععنالمجردالدعاءفيبالاذنالسلطانجاءوانما.التولةمن

والصدقة.والصيامكالصلاةوجلعزللهطاعةهوماكلوفيوالخرافات

خضوعاتتضمنلانهاشرك؛وهي،التولةمنفهوسلطانبهيجئلمماوكل

للشيطانطاعةوتتضمنسلطانا،بهاللهينزللمغيبينفعبهيطلب

بهلىتعااللهيتزلولمغيبينفعبهيطلبفيماونحوهموالعجائزوالمعزمين

مخلوقعبادةعلىاشتملإنالسحرأنالهيتميحجرابنعنونقلسلطانا.

إباحةالساحراعتقدأو،ملكأونبيتنقيصأوبذاتهتأثيرالهأناعتقادأو

مذاهببيانعلىحجرابنعرجثم.وردةكفراكان،أنواعهبجميعالسحر

حجرابنعننقلهمامضامينالمؤلففصلثم.والسحرةالسحرفيالائمة

وتعلمهوتعليمهالسحرحكمفيمطولامبحثاعقدثم.بعضهفيوناقشه

ذلك.وتوابع
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بغيرالقسممسألةوهيالكبير،البابهذافيالاخيرةالمسألةلىإانتقلثم

الله.بغيرحلفمنوكفارةاللهبغيرلحلفاعنالناهيةالاحاديثوردو،الله

غيراللهبغيرحلفمنوأن،المسألةهذهفيالتشديدلىإالشيخومال

البخاريتبويبمنيوخذأنهوذكر،الملةمنيخرجانهذاهلولاجاهل

أنه"أشركفقداللهبغيرحلفمن"عمربحديثواحتجاجهالمسألةلهذه

.الرأيهذايرى

التوكيدمنهالمقصودأصلوأنالقسمحقيقةفيعنواناعقدئم*

منيكونأنويمكن،القوةبمعنىاليمينمنأخذايميناسميولذلكاتفاقا،

المحالفة.عندباليمينالصفقمنالعادةبهجرتلمااليميناليد

الحالفاعتقادمنيستفادالحلففيالتوكيدأنالمؤلفوبين*

كفيلاجعلهبهالحلففمعنى،غيبيةقدرةذوأنهبهالمقسمفيومخاطبيه

.يكذبولايخلفبألاالحالفعلىوشاهدا

المحلوفيجلالحالفأنيعلاملانهباليمينلهالمحلوفيثقوانما

علىشهيداأولهيفيلاثمكفيلايجعلهأنفيبعد،الغيبيةسطوتهويخافبه

يعاقبهبهفالمحلوفذلكعلىيجترئالحالفأنفرضوعلى،الكذب

.عندهمنحقهلهالمحلوفويوفي

بعضفيالوارد(بيك)وأو()وأبيه:لفطالمؤلفوجهثم*

القسمواوأنالاقحامعلىالباعثوكأن:قال،مقحمأنهورجج،الاحاديث

،معنوياخروباعث،الابلفظبإقحامإليهفتوصلالضمير،علىتدخللا

،مسلمونلانهمالمخاطبينتعظيميتوهمفانه،التعظيمإيهامتبعيدوهو
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وأ(العمركاو(العمري:لفطلتوجيهتعرضثم.المشركينابائهمبخلاف

مهمة.أخرىتفاصيلوذكر(،اللهالعمر

كتابه:فيالمصنفمنهجب-

منكتابهو":وصفهفيقالوالتتئع،الاستقراءعلىمنهجهبنى-1

لتحقيقوغيرهاوالسيرةالسنةودلائلالقرانيةالاياتفيهاستقرأت،تأليفي

")1(.لغيرهعبادةهومماللهعبادةهوماتحقيقثم،العبادةهيما

مؤتمرفيلإلقائهاأعدهامحاضرةفيالاستقرائيالمنهجهذاوفصل

"إلهالكلمتينمعنىلتحقيقطريقلاأنه"فرأيت:فقالالسنويالمعارفدائرة

اتخذواأنهمعنهمأخبرعمنقصهمامعالقرانفيمواردهمابتتبعإلا"وعبادة

القرآنوجدتفإذا،والتاريخبالسنةذلكمعوأستعينالهة،غيرهاأوالاصنام

نأجهدتوعبدوهاالهةالاصناماتخذواأنهمالعربمشركيعنأخبرقد

ليتيسرفإذالها،يعملونكانواوماذاالاصنامفييعتقدونكانواماذاأعرف

علىااكرئم،والعبادةالتاليهعلىمشتملوالعملالاعتقادذلكأنعلمتذلك

الاصنامأناعتقادمثلذلكفيلهدخللابانهيقطعمامنهأخرجبأنذلك

أخبارها،بعضالقرآنقمئرالتيالامممنأمةأمةفيذلكأصنعثمأحجار،

وعبدتالهةاتخذتأنهاعلىالقراننصالتيالاشياءمننوعنوعكلوفي

هذه.والعبادةالشركفهوالاممبينالمشتركالقدرأستخلصئم،دونهمن

المذكور")2(.الكتابفيلطريقتيجماليةإصورة

2.435/"لتنكيل")1(

الحرممكتبةفي0394العامالرقمويحمل33ص...محاضرةمسوداتدفتر)2(

الشريف.المكي
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ختامفيقاللاحد،تقليددونوالسنةالكتابائباعفيهانتهج2-

مقلدغير،الأدلةعينمنلهامستقيا"ب(:42)سالعبادةلكتابمقدمته

الامر".هذافيلأحد

بعضإليهايستندالتيوالأصولالقواعدبعضبنقداهتمامهمع3-

حرص،والالهاملكشفوالضعيفلحديثواكالتقليدعقائدهمفيالناس

تفضيالتيالصحيحةالمقدماتعلىالمبنيةالعلميةالأصولاستثمارعلى

"الصراط:الثانيللأصلبيانهفيقالفقدوتركا،فعلاسليمةنتائجلىإ

آلصراطاهدنا>:بقولفالامر":المرقمةغير()بنسخةمن"المستقيم

منأمكنبماوتعرفهالمستقيمالصراطبلزومالامريتضمن<آلمئتقيم

هوالمستقيمالصراطأنسبحانهأعلمناثم،يخالفهماوتجنب،الاسباب

اللهرسولهميقيناالأمةهذهمنعليهموالمنعم،عليهمأنعمالذينصراط

منفهووأصحابهجم!النبيصراطمنأنهعلمناشيءفكل،وأصحابه!م!م

قال،لسبيلهالمخالفةالسبلمنفهوذلكخالفماوكل،المستقيمالصراط

الحديث:وقي!،سبيلهعنبكمفئفزقالسبلتمبعو>ولا:تعالى

ه<ا!الينولاعليهماتمقضوب>غئر:تعالىقالثم"بسنتي"عليكم

:قالأنلى

نقلمنلهبدلاوأصحايهيك!م!مالنبيصراطمنالامرهذابأنوالحكم

"بيانرسالةفيأوضحناهماعلىالنقلعدمفيكفيهبالنفيالحكموأما،ثابت

يجيءقدلانههناعليهنبهتوإنمامبسوطا،الاصلهذاقررناحيث"،البدعة

الصحابةعهدفيتعرفلمبانهاالاموربعضعلىالاحتجاجالرسالةفي

ينبغيلامتينبرهانأنهتعلمأنفينبغيذلكرأيتفإذا،عنهماللهرضي
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منفلان)قالأوكذا(العلماءمنفلان)قالقائلا:بهيتهاونأنللمسلم

."ذلكونحوكذا(لاولياءا

يسوقها،التيالاياتمواضععلىالدلالةالكتابفيالمؤلفالنزم-4

مصادرها.لىإالأقوالويعزو،السنةدواوينمنالاحاديثويخرج

الكتابمواردسادسا:ةت

وأحسن،العلمأئمةكتبمنكبيرةجملةعلىكتابهالمؤلفبنى

لها.واستعماتوظيفها

،الطبريتفسيرعلىالاولالمقامفيالقرانوعلومالتفسيرفيفاعتمد

.البيضاويتفسيرعلىزادهالشيخحواشيثم،للالوسيالمعانيروحيليه

كما،اللغويةالقضايافيوبخاصةقليلةمواضعفيالكشافإلىورجع

لخازنواالسعودبيوأكثيروابنوالبيضاويالبغويتفاسيرمناستفاد

للفراهي.القرآنأقسامفيالامعانمنونقل.جوهريوطنطاويوالبقاعي

وجامعوالصحيحين،كالموطأ،بكثرةالسنةكتبمتونمنستقىو

بيأومسندحمد،أومسند،ماجهبنووالنسائيداودبيأوسنن،الترمذي

الدارمي،وسنن،البيهقيوسنن،لحاكماومستدرك،الطيالسيداود

ومعاجم،للبغويالسنةوشرح،شيبةأبيلابنوالمصنف،والدارقطني

للعسقلاني.المراموبلوغ،المصابيحومشكاة،نعيملابيلحليةو،الطبراني

وشرح،البخاريصحيحبشرحالباريفتح:لحديثاشروحومن

والتيسيرالصغير،لجامعاشرحالقديروفيض،والسنوسيللأبئيمسلم

.للسنديماجهابنوحواشي،للمناويكلاهما
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بتعريفوالشفا،نعيمبيلاوالدلائل،هشامابنسيرة:السيرةكتبومن

الشفاوشرحللسهيلي،الانفوالروض،عياضللقاضيالمصطفىحقوق

.الجوزيةقيملابنالنبويوالهدي،للقاري

لابنالحديثعلوم:والتخريجوالتراجمالحديثعلومكتبومن

للحازمي،الخمسةالأئمةوشروط،للسخاويالمغيثوفتج،الصلاح

للعقيلي،والضعفاءحجر،لابنأحمد(مسندعنالذبفي)المسددوالقول

ولسان،للذهبيالاعتدالوميزان،حبانلابنوالثقاتسعد،ابنوطبقات

الصحابة،تمييزفيوالاصابة،التهذيبوتهذيب،المنفعةوتعجيل،الميزان

الصفوةوصفة،للسخاويالحسنةوالمقاصد،العسقلانيحجرلابنأربعتها

الكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيروالتلخيص،لجوزيالابن

العسقلاني.حجرلابنكلاهماإدرش!،ابنليمعافيالتأسيسليوتوا

للمحمصاني،الجلمبيانجامعمختصر:والاخلاقالادابكتبومن

.الدهلوياللهلوليالبازغةوالبدور،الهيتميحجرلابنوالزواجر

عربيلابنالمكيةالفتوحات:الصوفيةوغلاةالفلسفةكتبومن

وتنبيه،للجيليالكاملوالانسان،الطوسيالدينلعلاءوالذخيرة،الطائي

ني.للشعراالمغترين

لىإوالمصطلحاتوالحديثالقرآنوغريباللغةمتنفيورجع

المنيروالمصباجالاصفهاني،للراغبلمفرداتو،سيدهلابنالمخصص

،للفيروزاباديالمحيطوالقاموسمنظور،لابنالعربولسان،للفيومي

والاثرالحديثغريبفيوالنهاية،للزبيديالقاموسشرحالعروسوتاج

نكري.الاحمدالنبيربلعبدالعلماءودستورالأثير،لابن



.الادواتفيهشاملابناللبيبمغنيلىإورجع

لي،للغزاوالمستصفى،للشافعيالرسالة:لىإالفقهأصولفيورجع

حاشيتيمع،لجوامعاجمععلىالمحليوشرحللشاطبي،والموافقات

قيملابنالموقعينوإعلام،للآمديالاحكاموإحكاموالعطار،نيالبنا

لجوزية.ا

الهيتمي،بواسطة،للأردبيليوالأنوار،للشافعيالام:الفقهكتبومن

(،الام)منالاستحسانوابطال،التحفةعلىنيالشرواوحواشي

لهدايةوا،للشربيني(المنهاجمعرفةلىإالمحتاج)مغنيوالمغني

ابن)حاشيةالمحتارورد،للبابرتيلهدايةاشرحوالعناية،نيللمرغينا

للحصكفي.المختارالدرعلى(عابدين

الاقدامنهاية:والفرقوالاديانالكلاموعلموالاعتقادالسنةكتبومن

وشرحللتفتازاني،المقاصدوشرح،القيملابنوالنونية،للشهرستاني

وحواشي،الناظملابنالتوحيدجوهرةوشرح،الشريفللسيدالمواقف

و)الفصل،لجوهرةاعلىالبيجوريوحواشي،لجوهرةاشرحعلىالامير

والصارم(،)البدعوضاحابنوكتاب،حزملابنوالنحللمللا(في

النبيعلىالكذببحكميتعلقطويلانقلاعنهنقل،تيميةلابنالمسلول

للعضدوالمواقف،نيللشهرستاوالنحلوالملل،للشاطبيوالاعتصامع!يم،

أسفارمنالتكوينوسفر،المواقفعلىجلبيحسنوحاشيةيجي،الا

.التوراة

يلزمولامؤلفيهاناقشأوبها،وانتفعمنهانهلالتيالكتبأهمهيهذه

ماعلىللردذلكيكونقدبللها،تزكيةالكتبتلكبعضعنالنقلمن
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مامنهانقلإذاالكتبتلكأصحابيعظممنعلىالحجةإقامةأو،ينقله

الحق.يؤيد

:الكتابطبعاتسابعا:*

علمت:فيماطبعتانللكتاب

هـعن4231عامالكتابمخطوطةأولمنصفحةمائةطبع-1

مشكوراجهدافيهوبذل،زهويآلمنيربنالدانيبتحقيقالعصريةالمكتبة

بعضفيللنصالصحيحةالقراءةلهتتيسرولم،والتوثيقالتخريجفي

ذلك:أمثلةومن،المواضع

الصوابلخطاالمخطوطةاالسطرالصفحة

وهي،بالغينلابالقافربماهذافيفالامر519

،المخطوطفيواضحةيستغرب

بهذايستقيملاوالمعنى

التصحيف.

الضمائرانمعهيعلمماأنمنهيعلمما641

للملائكةه..علىالضمائر

إشارةصنيعهففيبوبهتبويبنقلبعد647

واضحة.)ففي:البخاري

إشارةصحيحه

واضحة(

الملائكةلىإالانكار648

بعضفيورايتخانةفيماسقط649

قولمثلنقلتعاليقيالصواب

عباسابنعنمقاتل
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الصوابلخطاالمخطوطةاالسطرالصفحة

رلم،عنهاللهرضي

اينمنالانأستحضر

نقلته.

بمانالهإلاصحتهافينالهإلاتصديقهافي1513

يكرهيكرهما

لنايقدرلالمننذليقدرلالمننقول1444

ضزعلىضرعلىلنا

:""العبادةلكتابالعاصمةدارطبعة-2

نأهـبعد11/4/4321لموافقاالاربعاءيومالطبعةهذهاشتريت

فهارسلهوعملت،يسيرةخدمةوخدمتهللكتابتجربتينصححت

منذالمعروفةالاربعةللدفاترنشرأنهفعرفتفتصفحتهتحرر،لمومقدمة

المعلمي.بتراثالمهتمينعندقرنربعمنأكثر

الدفترتليدفاترثلاثةتنقصهالكتابأنالعلمطلبةعنلماشتهركانوقد

عزوفأسبابمنذلكوكان،وصحيحةدقيقةالمعلومةهذهوكانت،الاول

فيه.الكبيرللنقصبتحقيقهالقيامعنالعلياالدراساتوطلبةالعلمهل

الشيخلهوقدمالمعاطيبيأبنالشبراويالطبعةهذهبتحقيققام

منشابهامالولا،جيدةالطبعةوهذهالسعد.الرحمنعبدبن]ددهعبد

أخرىملاحظاتلىإبالاضافةكاملا.مرةلأوليطبعانهالعريضةالدعوى

كاملا.الكتابطبعدعوىمناقشةبعدساذكرها

أثناء77صحاشيةفيالمحقققالهماكاملاطبعهعلىالمقدموالدليل
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ماعندوذلك19-793،صمن"سقط:للكتابالخطيةللنسخةوصفه

الشيخاستلهلجزءاوهذا،الضعيفالحديثعلىالمعلميالشيختكلم

فيتوسعالشيخلانوذلكمفرد،جزءفيوجعله،الكتابمناللهرحمه

فيقولهمنالمؤلفعننقلهبماحجتهقوىثمجدا"،المبحثهذا

العبادةمعنىعنالاشتباهرفع"فيرسالةألفتني"فإ(:البدعة)بيانرسالة

علىمقدمتهافيونبهت،"باللهوالشركالتوحيدمعنىوتحقيق،والاله

فيفجاء،صالحةغيروهيإليهاويستندونالناسبهايحتجالتيالامور

رسالة"فيفأفردته،يطولفيهالكلامفرأيت،الضعيفلحديثاذلكضمن

بمسألتنا.لهتعلقلااخركلاممننقلهمااخرلىإ

برسالةالضعيفلحديثاأحكامإفرادمنيفهمالمحققأنوالظاهر

المؤلففإن؛بلازمذلكوليس،الكتابمنلهااستلالذلكأنخاصة

لحةصاليستوهيالناسبعضإليهايستندأمورعلىالكلامبصدد

بغيروالسنةالكتابوتفسيرالمجرد،والرأيالتقليد،منهافذكرللاستناد،

لحديثوا،العاداتوخوارق،والكشف،والمناماتوالرؤى،علم

فكتبالمقاميناسببماالضعيفالحديثحكمفيفصلوقد،الضعيف

الجزء؟هذااستلإنه:يقالفكيف،المطبوعبحسبصفحاتتسعفيه

لامستقلبتاليفالمبحثهذاإفرادأرادأنهلهاخركتابفيذكروكونه

الحديثفيكلهاالكتابمنالمفقودةالصفحةثلائمائةأندعوىلنايسوغ

لجزءواكيفاخر،كتابانفسهاهيوجعلهااستلهاالمؤلفوأن،الضعيف

ثمانينعلىتزيدتكادلاوهي،مخطوطتهإليناوصلتقداستلالهالمدعى

التكرار.منسلمتإنصفحة
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هللترىالضعيفلحديثباالعملريسالةمقدمةالقارئأيهاوتأمل

:العبادةكتابمنمستلةهيأومستقلةرسالةهي

الرحيمالرحمنالله"بسم

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،ددهالحمد

مارأيتلماجمعتها،الضعيفالحديثأحكامفيرسالةفهذهبعد:أما

الائمةكبارلىإبعضهمفنمسب،فيهالاضطرابمنللمتأخرينوقع

فضائلفيبهالعملاستحبابجماعالالىإغيرهونسب،بهالاحتجاج

كثيراعليهبنواحتىبهالعملفيالناسمنكثيروتوستعونحوها،الاعمال

محافظتهممنجداأبلغعليهاوحافظوابها،العملوأكدواالمحدثاتمن

عقائدعليهبنواماكثيرابل،القطعياتوالفرائضبل،الثابتاتالسننعلى

علىيقتصرواولم،والمعقولوالسنةالكتابمنالقطعيةللبراهينمخالفة

بالضعيفالعملجوازجماعةوأنكر،الموضوعاتتناولوابلالضعاف

...مطلقا،.

صاحبالشاطبيوالمحققالعربيبنبكرأبوالقاضيالمانعينومن

.وغيرهالفقهأصولفيالموافقاتكتاب

"الذهبمقدمةفيكالزركشيالشافعيةالفقهاءبعضنصثم

فيبالضعيفالعملأن،المنهاجشرجفيالشربينيوالخطيبالابريز")1(

علىحواشيهفيقاسمكابنبعضهمورده،مستحبلا،فقطجائزالفضائل

.الاستحبابثبتو،التحفة

لي.للغزاالوجيزعلىللرافعيالكبيرالشرحهووالعزيزالعزيز،احاديثتخريجفي(1)



.الاستحبابعلىالأذكاركتابفينفسهالنووينصوقدهذا،

نأعلىجماعالامعالاستحبابأولجوازباالقولجماعةواستشكل

الخمسة.الأحكاممنوالاستحبابوالجوازحكم،بهيثبتلاالضعيف

قبيلمنعامتهاباجوبةوالاستحبابلجوازباالقائلينطرفمنواجيب

بالتقليدليقنعالناظرذهنوتشتيت،المطاولةمنالجدلئاتفيعرفما

وذلك،مستقلةرسالةتاليفلىاالجاثنيالتيهيالمطاولةوتلك.الصرف

منكثيريسلكهاالتيالأمورعلىمقدمتهفينبهتكتاباألفتأنني

جملتهامنوذكرت،لذلكصالحةغيروهيالاحتجاجفيالمتاخرين

نأقبلجدا،الكلامفطالىفيه،الكلاماحققانوحاولتبالضعيفالعمل

.(1)"مستقلةبرسالةإفرادهفآثرت،أحبكماالبحثأستوفي

منللمتأخرينوقعمارأيتلماجمعتها":الرسالةعنالمؤلفقالفقد

كتابمنالاصلفيكانتإنها:قالولااستللتها،:يقلولم،"فيهالاضطراب

لحاجةمستقلةبرسالةالضعيفلحديثاإفرادآثروانما،منهأفردتهاثمالعبادة

.العبادةرسالةموضوعمعيتنايسبلاالذيالتطويلإلىمباحثه

مقتضباكلاماذكرهبعدالعبادةكتابمن942صفيالمؤلفقالوقد

".مستقلةرسالةفيالبحثهذاحققت"وقد:الضعيفبالحديثالعملحول

صفحةخمسيننحوبعدياتيثمهناالكلامهذاالمؤلفيقولىأنأفيعقل

المحقق؟زعمكمايستلهاثمالضعيفالحديثفيصفحةثلاثمائةفيكتب

المعانيتسلسلأنوهو:الاستلالىدعوىتهافتعلىيدلآخروأمر

فيالكلامبهبدأماوبينالأولالدفترفيالكلامعندهوقفمابينمفقود

الضعيف.لحديثباالعملرسالةانظر:(1)
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لىإفجأةتحولئمالضعيفالحديثفيالكلامكانفقد.الخامسالدفتر

بدايته:،"لنصارىواليهودكفر"او"والرهبانالاحبارعبادة"بيتعلقكلام

بماويتديّنونيطيعونهمالذينالروساءالمرادانالمعنىبهذاالقرانفييجيء"

.(1)صفحاتثلاثمنهبقتتالذيالمبحثهذااخرلىإلهم"يخترعون

وهو،الاستلالمنالمحققادعاهماصحةعدمعلىيدلئالثوأمر

يحيلهوما،المفقودةالصفحاتمنمعسئةصفحاتعلىالمؤلفإحالات

الضعيف.بالحديثلهاعلاقةلاومباحثمعالقالمؤلف

المخطوطمن793وصالعاصمةدارمطبوعةمن286صمثلاانظر

ابننقلهفيماالزجاجقولمروقد":المؤلفقولطبعتنا(من965)ص

حزمماأدوتحالؤ>قل:تعالىقولهفيالمعنىأنالمغني]في[هشام

أبين:الاصل":قال151[]الانعام:<به-شئا!شركوأألاعيت!مرئ!م

سبحانهاللهحلهماروساؤهمعليهمحزمإذالانهموذلكتشركوا،لئلالكم

".بمنزلتهاللهغيرجعلوالانهمأشركوا؛فأطاعوهملىوتعا

الحاشيةفيكتبو،مر"":قولهعلى()1الرقمالمؤلفوضعوقد

كتابه.منالصفحةتلكعلىإحالة326؛

عليهنعثرولم،بصلةالضعيفالحديثبحثلىإيمتلاالنقلوهذا

هذهفيعندناموجودلكنه،الضعيفبالحديثالعملمخطوطةفيكذلك

عليه.اللهأعثرنيالذيالرابعالدفترمنوهو895(،)صالطبعة

من064والعاصمةدارمطبوعةمن342صقيأيضاوانظر

المؤلف:قولالمخطوط

الرابع.الدفتراكتشافقبلهذا(1)
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زعموهمابطلانعلىوبرهنهؤلاء،شبهةلىتعااللهأدحضوقد"

إيضاحتقدموقد22[،]الانبياء:لفسدتا(اللهلاءالهةفيهمالوكان>:بقوله

.013-921صعلىإحالةالمؤلفوكتب"،إليهفارجعذلك

المخطوطمنو(048)والعاصمةدارمطبوعةمن365صفيوطالع

".النجماياتعلىالكلامفيمرماأيضاتقدممايوافق"ومما:المؤلفقول

كتابه.من287صعلىالحاشيةفيالمؤلفوأحال

من694صوالعاصمةدارطبعةمن387صفيرابعامثالانظرو

فيهمالقكان>:لىتعاقولهعلىالكلامفيقدمناه"كما:المؤلفقولالمخطوط

كتابه.من521صعلىالهامشفيالمؤلفحالولفسدتا(،اللهإلاءالهة

حذفوكذلك،المحققحذفهابالصفحاتالاربعالاحالاتوهذه

المؤلفيحددلمأخرىحالاتوهناكهنا،أذكرهلممماغيرها)1(

الصفحاتطبيعةلىإالاحالاتهذهتنبههأنينبغيكانوقدصفحاتها)2(،

هذهوستجد،الضعيفالحديثفيليستوأنهاوحقيقتها،الساقطة

الموضععداما،المؤلفحددهاكماهذهطبعتنامنمواضعهافيالاحالات

الكتابنمنالعاصمةدارطبعةغلافعلىطرزمابذلكفسقط،الثالث

.المخطوطمن994وصالعاصمةدارطبعةمن193صفيكما(1)

مر"وقد:قولهمنالمخطوطمنط048وص،العاصمةدارطبعةمن368صفيكما2()

فيذلكوجدتوقد!،المسيحتاليهتفسيرعلىالكلامفيالآياتهذهعلىالكلام

دارطبعةمن333صوقيبهاهخاضافرعياعنوانالهاوضعانبعدبعدهافما383ص

وانظر."نوحقومشانفيهذامنطرفمضىإوقدالمخطوطمن154صو،العاصمة

361.صايضاالمواضعمنو.العبادةرسالةمنب(4/5)سصفيذلك
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كاملا".مرةلأوللايطبع

العاصمة:دارطبعةعلىأخرىملاحظات

الطبعة.فيالسقطبعضوقوع:الملاحظاتمن

المخطوطمن176صو،العاصمةدارطبعةمن515-415صانظر

للمولف.مهمةحواشثلاثسقطتفقدطبعتنا(من298-398)ص

صوابه:،"الولاية"فوجدته:العاصمةدارطبعةمن272صوفي

.56صالمخطوطفيكما"،الولايةاعتقاد"فوجدته

"،وغيرهالطائفة"بحديث،:العاصمةدارطبعةمن172صوفي

.المخطوطمن05صفيكما،مر"مماوغيرهالطائفةبحديث":صوابه

بهيطنونمنيكرمونإنماالمسلمون:"لقلناالاتيالكلاموسقط

فيوهو،العاصمةدارطبعةمن574صمنالرابعالسطرمن"الصلاح

.057صالمخطوط

صوابه:،"يصعقلمن"عنها:العاصمةدارطبعةمن482صوفي

.المخطوطمن74صفيكما"يصعقلمنقولهممنوغيرهما"عنهما

"،آدمانفيالقرآن"آيات:العاصمةدارطبعةمن037صوفي

من481صملحقفيكما"آدمأنفيظاهرةالقرآنآيات":صوابه

.المخطوط

المرادلما،ليس"ولكن:العاصمةدارطبعةمن11س027صوفي

المراد"وليس.التواضعتفسيرأسباطبنيوسفعنتقدمقد"ولكن:صوابه

.المخطوطمن81صفيكما

كانوجلعراللهبغيروقع"فاذا:العاصمةدارطبعةمن965صوفي



للمحلوفعبادةفهووجل،عزللهعبادةبأنهسلطانابهلىتعااللهأنزلمما

اخرفيكماصوابه".التعظيمهذايستحقبهوالمحلوففكيف،به

اللهأنزلمماكانفبنوجلعزاللهبغيروقع"فاذا:المخطوطمن737ص

فكيفبه،للمحلوفعبادةفهووالاوجلعزللهعبادةفبهوسلطانابهلىتعا

".التعظيمهذايستحقلابهوالمحلوف

.174و074هماالمخطوطمنكاملتانصفحتانالمحققعلىوسقط

:الكتابفقراتبعضبترتيبالاخلال:ومنها

المخطوطمن57صو،العاصمةدارطبعةمن227صانظر

طبعتنا(:من242-434)ص

..."اللهبحمدننيولا"اعلام:المخطوطصفحةبدايةالمحققجعل

ناواعلم:"فصلبفقرةأعقبهاثم."عنهمالناسأبعد"وهو:قولهلىإ

نأاعلم:بادلهمستعينا"فأقول:قولهلىإ."الصوفيةتقليدعلىالباعث

إلخ.."..المنقولةالخوارق

التي،المحققعندالمؤخرةالفقرةهيالصمفحةبدايةأن:والصواب

أننيأولا"اعلم:فقرة("بادلهمستعينا"فأقول:قولهبعديأتيئم،"فصل"بتبدأ

."...المنقولةالخوارقأناعلم"ثم:فقرةثم،"اللهبحمد

:والتطبيعاتوالاسقاطوالتصحيفاتالتحريفاتومن

الصوابلخطاالمخطوطةاالسطرالصفحة

الصلاحفينااعتقادهمالصلاحنيةاعتقادهم22656

متبعوهم،:الاصلفيمتبوعوهماخترعها92258

)ب(:نسخةوفي

تابعوهم
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الصفحة
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217
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247
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56

ابلصوا

البصريبدل،القاصق

جماعةزيدعنينقله

مخرجلا

بالرأيبقاللامما

نتيجة

بدين

عليهوبالفهي

.العالالسحرمرتبة

فيذلكمعنىوانظر

263.صطبعتنا

آخرهافيوسلم

حليم"عليم"
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941
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أهبة

وسعوالروم

أولماش
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ابلصوا

نألحقيقةوا.القدير

التيسيرهو:الشرح

الصغيرلجامعابشرح

1/2001.

الصورتقدير

لىابناوارجع

يعملونلملائكةوا

يتاولونهلخلفا

له،ومواجهته

بهومعرفته

اللهرسولأنه

لجهلالأهلفشنشنة

علىمتكئا

ضبطهاكمابالمدآهبة

ضبطكانوإن،الشيخ

خطا،ليسالمحقق

احترامينبغيلكن

الشيخ.رأي

وسعقدلروم1و
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لصفحة

332

333
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344

358

358

354

364
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366

037

375

418
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8

6

13
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7

15

13
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154

452

462

478
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474

هـ048

هـ048

ز048

481

ملحق
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053

وجدلذو

تزيلهقدرة

لحكيما

يشرعوه

طاعةومن

ومسلمالبخاري

ثابتا

لى!يرجعإنما

يتغيرولاالاعتقاد

اللهلغيرخضوع

أنفيالقرآنآيات

آدم

يقربلا

سوالوكذلك
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ابلصوا

لا

شزاحعليهاتفق

العووي،:لحديثا

والعيني،حجر،بن1و

المعاجمفيأجدولم

ذلك.يوافقماإلا

حظلذو

تزيدقدرة

العليم

يشرعون

طاعةومنه

ومسلمالبخاري

ثباتا

لىإيرجعماأن

يتغيرلاالاعتقاد

معلهتشريككانها
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الصفحة

426

428

043

432

453

946

795

536

12

8

17

3

4و3بين

11

12

الحاشية

لمخطوطةا

045

543

546

554

563

567

583

688

634

الصوابلخطاا

المنبر،كماهوعنالمنبر،هيرواضحعن

واضح

يقولفالمصليبنألمصليفا

المشتكىاللهلىواالمشتكىوإلى

كانهحتىكانه،حق

خصوصيةتلكتكونتلكتكون

الخصوصية

ملائكتيياملائكةيا

بينالملحقوضعهناملحقمنسقط

من4والسطر3السطرمن567ص

453ص،وتحولالمخطوط

455صإلى

القصةأنتوفماالقصةأنيو

والتدللكالترينلتذلل1وكالتزين

هوليسالرقمهذا(21)29البخاري

المؤلف،يريدهالذي

الطبعةلىإرجعولو

المؤلفمنهانقلالتي

هذافيوقعلما

لحديثالأنالخطا؛

البخاريفيورد

فاختار،مراتخمس

95



لصوابالخطاالمخطوطةالسطرالصفحةا

رص،ارلالمست

يريدلمؤلفوا

الاخير.الموضع

ليس""لرسولبعدما!اليهلرسول5725108

الانسخةفيوحفظةملك

الزيادةتوجدهذهلاذلكفىوليسوا2571608-

المخطوطفيكالانبياء258

عمرابنجمةترفيالطبقاتفىب261981

الطبقاتمن

رىوخطأ،كلمناللهواستغفر،والنقصانالخطأمنعمليأبرئولا

تمامه.إانتظارطالالذيالنقصتكميلبمحاولةيتميزعمليأن

علىالمؤلفزادهمما)ب(نسخةمنالمأخوذةالاضافاتيضا:و

العلم.طلبةعندالمشهورةالاولىالمبيضة

لخطية:[النسخوصف:ثامنا*

الحرمبمكتبةمحفوظة(العبادةكتابمنمفرقة)أجزاء:الأولىالنسحة

.4781العامبالرقملمكيا

عنعبارةوهي،ملاحقهيصفحاتعدةزيادةمع544أوراقهاوعدد

صفحة.مئةنحودفتركلدفاتر،أربعة

سم.1ك!025مقاسها:

صفحة.كلفيسطرا1-آ41بينمامسطرتها:
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راجعهاثم،الاغلبفيالنساخأحدبخطوهي،جميلواضحوخطها

.المعروفبخطهكاملةصفحاتبلسطورالحقوأضاف،وفصححالمؤلف

المواضع.بعضفيضربوعليها

693.صإلى39صمننقصوبها

)أ(.بالحرفلهارمزتوقد

مختلفة(وفنونالعقيدةفيأغلبهامفرقة)أوراق:الثانيةالنسحة

(.)منوعات9424العامبالرقملمكياالحرمبمكتبةمحفوظة

018لىإ85صمن،ورقة59أوراقهاعدد

السابق.مثلمقاسها:

صفحة.كلفيسطرا51مسطرتها:

فيمماأقلأنهاغيروإلحاقات،تصويباتوعليها،المؤلفبخطوهي

.لاولاالدفتر

مكانهافيوهي،الثانيالدفترلانهابرمزلهايرمزأنلىإتحتاحولا

متسلسلة.والصفحات،الطييعي

فيمحفوظ،العبادةمخطوطدفاترمنالرابعالدفتر:الثالثةالنسحة

.3794العامبالرقملمكياالحرممكتبة

وهي693.بصوتنتهي928،صمنتبدأ،801صفحاتهاوعدد

الطبيعي.موضعهافيلانهابرمز؛لهايرمزأنلىإتحتاجلاكذلك

793.صبيبدأالذيالخامسبالدفترتتصلحتىمتسلسلةوالصفحات

المؤلف.بخطوهي
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بالرقمالمكبئالحرمبمكتبةمحفوظة(العبادة)كتاب:الر[بعةالنسحة

.9864العام

للنسخةتقريبامطابقةالاولىوالصفحات،ورقة022أوراقهاوعدد

أحيانا.تكثرأوتقلزياداتمعالعبادةلكتابالمشهورة

سم.3202*مقاسها:

سطرا.22-59مسطرتها:

ترقم.ولم،الاوراقمشوشةكبير،مجلدفيوهي

المؤلف.بخطوهي

الاصلمنوشيء،الاولالدفترنصوصمنصفحاتعدةوفيها

قطعةفينجدهالمأخرىوأصولعندنا،الذي"والشبهاتلحجج"ا:الثاني

منوصفحات،والغلطالجهلحكمفصلمنوكثير)أ(،نسخةفيولا)ز(

الصوفية،بالرياضةيتعلقماعليهاوطغى،والثالثالثانيالدفترينمحتوى

والغرائب.،لخوارقوا

)ب(.بالحرفلهارمزتوقد

فيالفهرسةبحسبرسائلثلاثمنمؤلفةقطعة:الخامسةالنسحة

الثانية:وعنوانتمديمها(،ينبغي)أصول:الاولىعنوان.المكيلحرمامكتبة

الثالثة:نوعنورسولا<(،نجعثحتئمعذبين>وماكتا:تعالىقوله)معنى

العامةبالارقاملمكىاالحرمبمكتبةمحفوظةثلاثتها(.العقيدةفي)رسالة

،العبادةكتابمنواحدةقطعةأنهاوالحقيقة(.4672و،4655و،)9467

.الورقوحجم،الكلاموترابط52(،-1)المتتابعالترقيمذلكعلىدل

مرقمةالثلاثالقطعوهذهالكبير،القطعمنورقة53أوراقهاوعدد
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وقدنهائيا.تبييضامبيضةوهي،52صلىإ1صمنالمؤلفبترقيم

التيالطريقة"فقرةفيبينتهكما،المؤلفحدّدهالذيموضعهافيوضعتها

بعدها.وما64ص"النقصتكميلفيسلكتها

سم.12ك!34مقاسها:

الاسطر.مختلفةوالثالثةسطرا،03:والثانيةالاولىمسطرتها:

المؤلف.بخطأنهاالظنغلبو

)ز(بالحرفلهارمزتوقد

بمكتبةمحفوظةالتوحيد(كلمةمعنىفي)رسالة:السادسةالنسحة

.4713العامبالرقمالمكيئالحرم

صفحة.عشرةربعومئةصفحاتها:عدد

سم.ك!519مقاسها:

أحيانا.بينهايقعيسيرتفاوتمعسطرا51مسطرتها:

الاولى.مرحلتهفيتقريباالكتابنصفتمئلالنسخةوهذه

المؤلف.بخطوهي.للكتابالاولىالمسودةأنهاالظنوأغلب

تجاهاايتجهالكلامترىفبيناكبيرا،تشويشامشوشالاوراقوترتيب

الكلاممنكثيراالمؤلفوكتب،صفحاتعدةالقهقرىيرجعبهذامستقيما

الاحمر.بالخطالسطوربين

الكتابفيلحاصلاالنقصتكميلفيكبيرةفائدةمنهاواستفدت

بعد.عليهأعثرلمالذيالثالثالدفتربسبب

)س(.بالحرفلهارمزتوقد

مثلومسطرتهمقاساتهبعد،يفهرسلمصغيردفتر:السابعةالنسحة

بحبركلهكتبوقد.السابقالدفتربعديأتينهظنيعلىويغلب،السابق
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والرابع.الثالثالدفترينمنمادةوفيهحمر،

نأإلاأيضا،)س(لحرفبالهارمزتوقد.المؤلفبخطوالنسخة

قبله.الذيالدفترانتهىحيثمنيبدأترقيمه

وتفسير،اللهأنزلمابغيرالحكمفيالكلامفي)رسالة:الثامنةالنسحة

المكيئالحرمبمكتبةمحفوظة(الاية(اللهأرذبماتحكملض>ومناية

.46588/العامبالرقم

.واحدةصفحةوهي

سم.21*06مقاسها:

سطرا.61مسطرتها:

المؤلف.بخطوهي

..والرهبانالاحبارعبادةبتفسيرصلةالصفحةولهذه

:الكتابنقصتكملةفيسلكتهاالتيالطريقةتاسعا:*

أرادلمنبدولا)أ(،نسخةفيوقعالذيالكبيرالنقصسبقمماعلمقد

مالمعرفةطريققضلو،وبناءهالكتابترتيبيعرفانالكتابنقصتكميل

لمؤلفاإشاراتتتيُّعهوالكتابترتيبومعرفة)1(نسخةمننقص

.عندهترتيبهامعتناولهاالتيالموضوعاتلكتحددالتيفهيواحالاته

علىكلامهأثناء)أ(نسخةمن511صفيقولهذلكعلىمثالافخذ

ذلكإيضاجلىتعااللهشاءإنتي"وسيأالعقائد:كتبفي)إله(لفظتفسير

صالح،وقومهود،وقوم،إبراهيموقوم،نوحقومشركعلىالكلامفيمفصلا

".موسىعهدفيثم،يوسفعهدفيثم،ابراهيمعهدفيوالمصرئين
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لاصالحوقومهودوقومإبراهيموقومنوحقومشركعلىوالكلام

فيذلكواجدولكنك،الثالثالدفترمنهافقدلانه)أ(؛نسخةفيتجده

المصريينشركلىإالكتابأولمنفيهاالكلامتسلسلالتي)س(نسخة

)أ(،نسخةفيموجودالمصريينشركعلىوالكلام،أخرىوموضوعات

.الكتابتسلسلمعرفةذلكعليكفيسهل

الالهمعنىتحقيقعند"وستعلم:المخطوطمن34صفيأيضاوقال

.أخرىمواضحفيالاشاراتهذهوكرر."،..المعنىمعرفةأنوالعبادة

العلمأهلوكلاموالمعنىاللغةحيثمنوالعبادةالالهلفظيوتحليل

أواخرفيتجدهولكن)أ(،نسخةفيموجوداليسشانهماوتحقيقذلكفي

الخامسالدفترفيتجدثمو)س(،)ب(نسختيفيوتكملتهالثانيالدفتر

.العبادةتعريففيالعبارةتحرير

صلبفيالقطعوترتيبالنقصتكملةفيسلكتهاالتيالطريقوبيان

لي:التاالنحوعلىالكتاب

.9684بالرقم.العبادةكتابمن()بنسخةاولا:

فيزياداتوفيها،العبادةكتابتأليفمنالاخيرةالمرحلةتمثلوهي

طلبةعندالمشهورة)أ(نسخةحواشيفيملاحقهيحينفيالمتنصلب

بينهما.بالمقارنةذلكويعلم،العلم

فيالمولفإحالةالاصلنسخةعننمسخة)ب(تأخرعلىالادلةومن

بترقيمي:401صفيقولهمثلا:انظر:،الاصلنسخةعلى)ب(نسخة

عبارةالنقطفوقالمولفوكتب......الخوارقأنفاعلمالخوارقوأما
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جاهزةمادةويعدها،هناكمناأكمل:يقولكأنه"،57صصغيردفتر"

.أخرىمرةالكلامكتابةبدلالمتاخرةالنسخةهذهفيمنهايستفاد

وكتب"الشيخيكون"وقد:بترقيمي)ب(نسخةمن501صفيوقال

من)1(نسخةمن95صفيماإلىشارة95-77،صالسطرفوقبعدها

ابتليولكنه،نفسهفيخئراالخارقليهالمنسوبالشيخيكون"وقد:قوله

لهويدعونها،الخوارقفيخترعونالدنيابسببهيأكلواأنيحبونتباعوبأولاد

...".نفسهالشيخعلىويلبسون

أثناءلىإالرسالةأولمن()بنسخة-النسخةهذهعلىفاعتمدت

وإنما)أ(،نسخةمن34صتقابلوهيبترقيمي،النسخةهذهمن27ص

بعدمزيدةمحررةنسخةأنهاكثيرةبقرائنعنديترخحلانهذلكفعلت

إثقالفيفائدةأرفلم)ب(،نسخةفيمضمنة)أ(ونسخة)أ(،نسخة

النسختين،كلتاصفحاتبدايةأثبتوقدبينهما.النسخفروقبذكرالحواشي

الرقم.أمامالرمزهذابوضع()بنسخةصفحاتأرقاموميزت

"فصلهي،مرقمةغيرصفحاتثلاثأيضاالنسخةهذهمنوأخذت

وبدايةالثانيالدفترنهايةبينفاصلايقعالذي"للعبادةالعلمأهلتفسيرفي

)س(.نسخة

.9674بالرقم(.1تقديمها")ينبغيأصول"رسالة:ثانيا

رسولا<شعثحنىمعذبين>وماكا:تعالىقولهمعنىفيرسالةثالثا:

المكيالحرممكتبةفهرسفيعليهاكتبمابحسبسياتيوماالتسميةوهذه(1)

الشريف.
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.5564لرقمبا

.4672بالرقمالأخير.ناقصة،العقيدةفيرسالةرابعا:

تمثلوكونهاتسلسلهااكتشافعلىاللهاعاننيالثلاثالقطعوهذه

.واحدةقطعة

فيباب"بعنوانالمؤلفبخطوجدتتقديمها"ينبغيأصول"فرسالة

نيالثاالأصلمنانتهىولما،أصولثلاثةوهي،تقديمها"ينبغيأصول

ضربثمأسطر،عدةوكتب،والغلطلجهلاحكم:الثالثالأصل:كتب

عنواناخرموضعفيكتبلكنه،تحتهالتيالأسطرمعالأصلهذاعلى

بعدقبلمنعليهاضربالتيالأسطركتابةواعاد"والغلطلجهلاحكم"

الفصلهذافياستوفىوقد،الثلاثةالأصولاخرفيفصل""عنوانكتابة

الاصولمنأصلايجعلهلمولعله،والغلطلجهلاحكمعلىالكلام

لطوله.

حكمفصلوتجزأ،مستقلةرسالة"الأصول"جعلواالمفهرسينلكن

>وماكئا:لىتعاقولهمعنىفيرسالة":اخريينرسالتينلىإوالغلطلجهلا

الأخير"نافصة،العقيدةفيرسالة":أسموهومارسولا("،نبعثحنيمعذبين

مؤلفهاكونإلارابطبينهايربطلاالأوصالمقطعةرسائلثلاثعندنافصار

المعلمي.الرحمنعبدهوجميعا

حنيمعذبين>وماكتا:تعالىقولهمعنىفيرسالةأنتبينالفحصوبعد

منأسطرعدةذهبت،والغلطلجهلاحكمفصلمنجزءرسولا(،ننعث

فيفكتبت(الثالثالأصل:بعنوانقبلمنعليهاضربالتي)وهيأولها
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عنوانالاسطرهذهفوقوكتبواالمفهرسونفجاء،مستقلةصفحةأسفل

ينبغي"أصولرسالةبدايةالاسطرهذهفصارتتقديمها("ينبغي"أصول

قولهمعنىفيرسالة"بدايةفيالشاردةالاسطرهذهوضعوبعد،تقديمها"

.الكلاماستقامرسر،<"تجعثحتئمعذبين>وماكنا:تعالى

بنفسدب.واحكمالاتيالكلامفاقرأ

نتعثحتىمعذبين>وماكنامعنىفيالناص"...خلط:المؤلفقال

تغنيتحريفثوهذا،العقلبهاريدانماهناالرسولانبعضهمفزعم(،رسرلا

ولكن،لمعروفاالرسولفهوالرسولأما:بعضهموقال.ردهعنحكايته

قومكإهلاكالمستأصلالدنيويالعذابهوخا!عذاثبالعذابلمرادا

وثمود".وعادنوح

"الناسخلط":قولهلكن،ببعضبعضهمتصلقرأتهالذيالكلامهذا

التيالشاردةالاسطراخرعنعبارةهورذه"عنحكايتهتغني":قولهلىإ

وقال":ذلكبعدوقولهتقديمها"،ينبغيأصول"رسالةعنوانفوقهاكتب

معذبين>وماكنا:لىتعاقولهمعنىفي"رسالةأول"الرسولأما:بعضهم

شريعةبانالقولما"و:بقولهالقطعةهذهتنتهيثمرسو،<")1(،ننعمثحتى

صلىمحمدبعثةقبلاندرستكانتقدالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيم

وجهين:منبهالقائلينفخطأوسلموالهعليهالله

باولمتصلة(والغلطلجهلا)حكمأصلبدايةفيهاللمؤلفمسودةعلىوقفتثم(1)

العامالرقميحملدفترفيوذلك<رسولانتعثحتىمعذبين>ومابها:رسالة

...محاضرةمسوداتدفتر:بعنوان،المكيالحرممكتبةفي،0394
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بعثةقبيلهلكواالذينالمشركينبعذرالقولبطلقونأنهم:الاول

ذلك:وقضيةفصاعدا،وأجدادهموابائهموسلموالهعليهاللهصلىمحمد

منأحديشركأنقبلاندرستالسلامعليهماواسماعيلابراهيمشريعةأن

".خلافهعلىقائمالدليلبل،عليهدليللاقولوهذا،العرب

الدليلهذاماتسألأنحقكومن،العباراتبهذهالقطعةهذهانتهت

ذكراللذينالوجهينمننيالثاالوجهوأين؟يذكرهأنالشيخيريدالذي

الاخير"،ناقصة،العقيدةفيرسالة"بدايةفيتجدهلجوابوامنهما؟الاول

عليهماواسماعيلإبراهيمشريعةبقاءعلىالقائمالدليلالشيخيذكرإذ

الثانيالوجهيذكرثملحي،بنعمروغيرهاحتىاندراسهاوعدمالسلام

الشيخ:قال،الشريعةتلكباندراسالقائلينخظأوجهيمن

بنعمرو"رأيت:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتفقد"

وفي،النار"فيقصبهيجرهؤلاءكعببنيأخاخندفبنقمعةبنلحي

".السيوبسيبمنأولىوكان":رواية

والعذرالشركفيالعذرفشملالعذريطلقونأنهم:الثاني..الوجه...

اندرسإذاالشريعةأنيرونأنهم:إماأمرينأحديقتضيوذلكالمعاصيفي

السلامعليهإبراهيمشريعةأنيزعمواأنوامابباقيها،التكليفسقطبعضها

عارفاولاالأولعلىيقدمعاقلاأرىولافروعها،بجميعاندرستقدكانت

".الثانيعلىيقدم

الثلاثالقطعهذهبينالمنطقيوالترابطالتسلسلعلىوقفتأنوبعد

المؤلف.بترقيم52صلىإ1صمنالارقاممتسلسلةأنهاكأزيد

نأفيباب"نيالثاالبابنهايةبعدالثلاثالرسائلهذهووضعت
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كفر".المسلمتكفيروأنحتماالابدهلاكالشرك

معالكتابفيالثلاثالرسائلهذهاقحمتلم:القارئيتساءلوقد

؟المشهورة)أ(نسخةفيورودهاعدم

إحالةعشرةخمسمنأكثرالقطعةهذهفيوجدتأنني:لجوابوا

ياعلممما(،)1العبادةلكتاب)أ(نسخةمنستأتيأوسبقتمواضعلىإ

.العبادةكتابمنجزءالقطعةهذهأنفيللشكمجالاعندي

)1(
ذكروسياتي،كشرةتحصىلاوهيبالشبهاتالنفس"فتستعين7(:)زصفيمامنها

مستقلاعنواناالعبادةكتابفيالمؤلفعقدوقد".حدةعلىبابفيمنهاطائفة

.المخطوطمن567صانظر.بالشبهاتخاصا

منالرسالةأوائلفيتقدموماهناتقدممابينيجمع"وبهذا28(:ص)زفيوقال

2.صالمخطوطفيهذاوتجد.".اليقيناشتراط

إلاإلهلا:بمعنىالعلماشتراطعلىالكلامفيتقدم"ما31(:ص)زفيأيضاوقال

.المخطوطمن15صفيالكلامهذاوتجد".وغيرهكعببنابيقصةمنالله

انهاالرعفيوردالتيالامورذكرفي"وسياتي32(:)زصفيما:ذلكومن

.المخطوطمن666صانظر.واثار"أحاديثعدةشرك

التيالخاصةالطاعةلهوىووالشياطينالاحبارأطاعوافاليهود33(:)زصفيوما

الاحبارتأليهفيمبحثاعقدوقد.تفسيرهيأتيماعلىاللهلغيروعبادةتاليههي

.المخطوطمنبعدهافما193صفيوالرهبان

لعبادة،والالهمعنىتحقيقعلىمتوئففبيانهالاول"اما(:04)زصفيوما

لىإ165صمنانظر.الرسالةلتثهوذلكوبيان".لىتعااللهشاءإنوسياتي

بعدها.فماالعبادةرسالةمنب048ص

ماولغنريه-يشركيعفرأنلاادلهلد>:وتعالىتباركاللهقال"قد33(:)زصفيوما

فعلاتقدمتوقد".الرسالةاوائلفيتقدمتأخرىآياتفي<يشآهلمنذلكون

الابد.هلاكالشركأنفيباب،المخطوطمن17ص.انظرالرسالةاوائلفي
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الكتابمنفيهوضعتهاالذيالموضعفيأضعهاأنعنديوترجج

ومنها،الثانيالأصلفيتقدم"ما:القطعةهذهمن51(ص)زفيقولهبسبب

التقليد".علىالكلامفيسيأتيما

الناسبعضإليهايستندأمورفيباب"فصولمنالتقليدعلىوالكلام

منالرابعالبابوهو،إليها"للاستنادلحةصاغيروهيالعقائد،إثباتفي

عليه،المحالالباببعدالمكتشفالبابهذاأضعأنيمكنفلمالكتاب

الاؤلالبابعلىإحالاتعدةالقطعةفيلان؛الكتابأولفيأضعهأنولا

هلاكالشركأنفي"بابالثانيوالباب.اللهإلاإلهلاشروطفيهالذيوهو

القطعةهذهجعلفتعين،الاولبالبابلصيقكفر"المسلمتكفيروأنالأبد،

.للكتابالثالثالباب

أنشرهأنأو،الكتابباخرملحقاأجعلهأنهوصنيعيعنوالبديل

.الكتاباختلالويزيدالفائدةيقللالامرينوكلا،مفردا

النسخةعلىنحصللمانناهذاوتصرفناصنيعنايسوغمماولعل

بعدصاغها)وقد()بنسخةفجوردمابدليلالمؤلفأرادهاالتيالنهائية

بعضفيوتأخيرتقديمعلىتدذالتيالاشاراتمن(لىالاوالمبيضة

.الكتابفصول

قول:الكتابصلبمنالقطعةهذهكونعلىالقويّةالادلةومن

فيوتقدم":بالكتابألحقتهاالتيالقطعةهذهمن32()زصفيالمؤلف

".النملدبيبمنأخفىفانهالشرفيهذااتقواهذا:قبلالذيالبابأواخر

تكفيرنوالابد،هلاكالشركأنفيباب"هوإليهأشارالذيالبابفاذا

أحالهالذيلحديثاهذاذكرووقع،نيالثاالبابوهو،كفر"المسلم
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ذكرمعمختصرايجاتخرالمولفوخرجه،البابهذااخرفيالمولف

"رسالةصلبمنوأنهاالقطعةهذهموضعفتعئن(،1والشواهد)الطرق

نعمه.علىللهوالحمد،باجتهاديلاالمولفبنص("العبادة

فيلحديثاهذاعنالمولفقولوضوحاويزيدهسبقمايؤكدومما

رسالةفيالحديثهذاذكرتوقد"ب(:8ص)والفاتحةالبسملةرسالة

متاخرةتحةوالفاالبسملةرسالةأنشكولا"،وشواهدهبطرقهالعبادة

وأكثررائعةبطريقةالعبادةرسالةزبدةضمنهاإذ؛العبادةرسالةعنالتأليف

.العبادةرسالةعلىفيهاالاحالاتمن

المبيضةوهي.4781بالرقم.العبادةكتابمنمفرقةجزاءخاسئا:

أربعةوهي،العلمطلبةأوساطفيالمشهورةوهي،للرسالةالناقصةالاولى

القطعمواضععداماالمعتمدهووترقيمها)أ(،بالحرفلهارمزتدفاتر،

خاضة.بحروفأرقامهافتميز،الزائدة

.9424.بالرقمالعقيدةفيأغلبهامفرقةاوراقسادشا:

كاملاإليناووصل،السبعة)أ(نسخةدفاترمنالثانيالدفترتمثلوهي

أواخرفيقالالمولفأنذلكفيوالسبب85،صمنويبدأ،منقوصغير

بمجردالعظيمالامرهذافييحتبئمنالناسومن")أ(:نسخةمن84ص

فصلين:وزادالسطر،هذاعلىضربثئم"،فيهماذلكوفي،والقياسالعقل

باياتمنهقربوماالمولفزماناهلبعضاحتجاجعلىالر؟فيأولهما

تساعدهولاالسلفعنينقللمبمايهمبرويفسرونهالىتعااللهكتابمن

)لب(.نسخةالعبادةرسالةمن27صانظر(1)

72



بعضهماحتجاجفيالثانيوالفصل،القرانيةالبلاغةولا،العربيةاللغة

فأثبتالمؤلفعادثم،صفحاتسبعذلكواستغرق،الضعيفبالحديث

الله،بتوفيقعليهعثرتالذيالثانيالدفتربدايةفيسابقاحذفهالذيالكلام

سبعزيادةقبلالأولالدفترانتهىحيثمنالثانيالدفترترقيمو]ستمر

في19()صلىإ)85(صمنالترقيمتكررعليكيشوشولا،الصفحات

فلزم،الزيادةقبلالاصيلللأصلالموافقلانه؛أخرىمرةنيالثاالدفتر

.كانكمابقاوه

عدةعلىأحالالمؤلفأنالدفترهذاموضعصحةعلىالادلةومن

فيهافاذاعليهاالمحالالصفحاتأرقاممطابقةمنوتأكدت،منهمواضع

بسواء.سواءإليهاالمشارالمعلومات

ظنهاو.4713بالرقمالتوحيد.كلمةمعنىفيرسالةثمسابعا:

النقصتكميلفيكبيرةفائدةمنهاواستفدت.للكتابالاولىالمسودة

الاولين.الدفترينبعدالمفقودينالدفترينبسببالكتابفيلحاصلا

عنالحديثعندإليهأشرناالذيالفاصلمعالثانيالدفتربعدوموضعها

)س(.بالحرفلهاورمزت)ب(،نسخة

أيضا،)س(لحرفبالهاورمزت،مفهرسةولامرقمةغيرقطعةثامنا:

قبله.الذيالدفترانتهىحيثمنأ(/511)سبترقيمهايبدألكن

>ومنايةوتفسيراللهأنزلمابغيرالحكمفيالكلامفيرسالةتاسعا:

.واحدةصفحةوهي8،/6584بالرقم،الاية(اللهأنرزبمامجكملض

)أ(.نسخةمنالرابعالدفتربدايةقبلوموضعها
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الحرممكتبةفيمحفوطوهو.العبادةكتابمنالرابعالدفترعاشرا:

وانتهاء928بصبدءاالصفحاتمتسلسلوهو.3794العامبالرقمالمكي

لىإ793صبابتداء()نسخةصفحاتببقيةتتصلثم693،بص

.الكتابمنعرفمااخروهي1،74ص

التحقيق.ومنهج،الكتابفيعمليعاشرا:*

معقوفينبينالمخطوطصفحةرقمووضعت،الرسالةبنسخ-قمت1

.المخطوطصفحاتمنصفحةكلبدايةأمام

القطعمنزدتهاالتيالمخطوطصفحاتأرقام)ز(بالحرف2-ميزت

صفحاتأرقام)س(لحرفباوعلمت،الكتابأوائلفيوضعتهاالتيالثلاث

بينتمييزا،المرقمةغيرورديفتها()سنسخةمنأضفتهاالتيلمخطوطا

(.)بنسخةصفحاتأرقام()بلحرفباميزتكما،المتشابهةالارقام

مرتين.بالاصلنسخهابعدالرسالة3-قابلت

وتوثيقالاحاديثوتخريجسورها،لىإالاياتبعزوالمؤلفقام-4

وعلقت،الحاجةعندالثلاثالقضايافيالنقصواستكملتغالبا،الاقوال

تعليق.لىإبحاجةرأيتهماعلى

لىإيحتاجرأيتهممنالرسالةفيالواردينللأعلام5-ترجمت

به.التعريف

(.)المؤلفبوختمتهالحاشيةافيالمؤلفتعليقاتأثبت6-

.المشهورةغيرالمغمورةبالبلدان7-عرفت

الشعريّة.الابيات8-خرجت

الغريبة.الألفاظ9-شرحت
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والبابالكتابذكرالتزمتفقد،الاحاديثبتخريجيتعلقمااما-01

دونالمؤلفأغفلهماإذاوالصفحةلجزءارقموكذلك،لحديثاورقم

لىإأخيرامالالمؤلفولان،ذلكلكثرةالمؤلفعلىلزياداتيتمييز

فيصنعكماوالصفحةلجزءاذكردونوالبابالكتاببذكرالاكتفاء

)ز(.و)ب(نسختي

الاتي:سلكتالنقصواكمالالخطاإصلاحفي-11

عليه.التنبيهمعالعربيةلقواعدمخالفاكانمابتصحيحقمتأ-

القرانيةالاياتنصوصفيالاخطاءمنوقعماأصلحت-ب

تنبيه.دونواحالاتها،

)اهـ(،و)هـ(:مثل،والاختصاراتالرموزبعضللمؤلف-ت

اخرفيوذلك،كاملةيكتبهاوقد)انتهى(،للفظاختصارا

فقد،الاولعداكلهذلكفأبقيتاحيانا،ينقلهاالتيالنصوص

التعريفأداةمنالسورةاسميجردوقد)اهـ(.:هكذاجعلته

منالكتاباسمأحياناويخليسورها،لىإالاياتعزوعند

بمااكتفاء،تنبيهدونكلهذلكفأكملت،كذلكالتعريفأداة

هنا.ذكرته

وتحقيقالكتابعنوانتحديدتضمنتبمقدمةللرسالةقدمت-12

وقيمتهالكتابأهميةوبيانله،تأليفهتاريخذكرمع،المؤلفإلىنسبته

للنسخووصفاالكتابوطبعاتوموارده،المصنفمنهجوبيان،العلمية

وموضوعاتها.الرسالةموضوعوبيان،المخطوطة
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والاشعاروالاعلاموالاحاديثللاتاتبفهارسالرسالةذيلت-13

.لموضوعاتوالمصادروا

حرد
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